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OCELOVÉ LODŽIE

Konstrukce je předsazena před objekt a je možné tyto lodžie aplikovat i tam, kde 
dosud žádné balkony nebyly. Rozměry lodžií jsou velice variabilní, běžná půdorysná 
velikost je 2000 x 3000 mm. Konstrukci můžeme realizovat do výšky 8 poschodí pane-
lového domu. Dům s novou lodžií výrazně změní svůj vzhled.

Lze použít na všech typech panelových  
a zděných domů. Konstrukce lodžie může být 
samonosná, nebo vetknutá do stěny domu. 

PEKstrA BALKONY A LODŽIE OzDOBí KAŽDý Dům

Firma PEKSTRA je českou výrobní 
firmou, která se specializuje na po-
radenství, dodávky a servis spojený  
s výrobou a instalací balkonů a lodžií 
v bytových domech. V současnosti 
rozšířila svoji výrobu o ocelové lod-
žie, jež se staly v Evropě moderním 
architektonickým trendem při mo-
dernizacích starých domů i v projek-
tech nových bytových staveb. Firma 
PEKSTRA nabízí pět základních, de-
signově i rozměrově odlišných typů 
balkonů, na jejichž vývoji se podíle-
li nejenom techničtí odborníci, ale  
i designoví profesionálové. Na zákla-
dě požadavků architektů novostaveb 
vyrábíme nejen balkon PEKSTRA NOR-
MAL XL, u kterého můžeme měnit roz-
měr, ale i variabilní balkon PEKSTRA 
3X, kde můžeme měnit tvar půdorysu 
a jediným omezením rozměru je sta-
tické posouzení únosnosti.

Firma PEKSTRA má v současné době 
pevné postavení na trhu balkonů, pře-
sto neustále zkvalitňuje a rozšiřuje své 
služby. Strojírenský zkušební ústav vy-
dal v roce 2003 firmě PEKSTRA Certi-
fikát výrobku: Závěsné balkony. V roce 
2004 získala firma Certifikát systému 
jakosti ISO 9001. V dalších letech vy-
bavila výrobní halu moderní techno-
logií na výrobu závěsných ocelových 
balkonů i lodžií a rozšířila nabídku slu-
žeb. Díky tomu splňují balkony i lodžie 
nejpřísnější požadavky a kritéria.

Samozřejmostí je odborné poraden-
ství nejenom technické, ale i designer-
ské v celé šíři služeb. Tým odborníků 
firmy PEKSTRA zajistí zaměření budo-
vy, technickou dokumentaci, výrobu, 
demontáž původních balkonů  a finál-
ní montáž nových PEKSTRA BALKONŮ 
podle přání a výběru zákazníka.



Balkon Normal jsme pro Vás zvětšili až na rozměr XL! Tento balkon montujeme pře-
devším na novostavby, kde můžeme nabídnout variabilitu rozměrů.

TYPY BALKONŮ
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I normální balkon může být krásný! Klasický obdélníkový půdorys balkonu nepodlé-
há moderním trendům, ale stále si udržuje osobitou eleganci.

Netradiční oválný půdorys balkonu dodá Vašemu domu i bytu moderní design, 
který svým ladným zakřivením potěší pohledem na něj i z něj. 

PEKstrA ArCUs

PEKstrA IDEAL

PEKstrA 3X

PEKstrA NOrmAL XL

PEKstrA NOrmAL

Nový tvar balkonu přináší Vašemu bytu elegantní vzhled. Je ideálním řešením pro 
moderní exteriér domu.

Nejširší balkon v půdorysném provedení ARCUS, IDEAL nebo NORMAL. 
Možná úprava zakázkového rozměru balkonu v návaznosti na statickou únosnost místa osazení.
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PEKstrA NOrmAL Vaše správná volba

Neustále pro Vás inovujeme balkony, zavádíme nová technická řešení a sledujeme 
nejnovější trendy ve stavebnictví. Náš tým odborníků je tu pro Vás.
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PEKstrA NOrmAL XL Váš nový rozměr
Přinášíme Vám ještě více prostoru a pohodlí pro chvíle strávené na čerstvém vzduchu. 

Rozšířením půdorysu získáte nový rozhled pro Vás i celou rodinu. Můžete pozvat i přáte-
le. Na novostavbách Vám splníme  přání různých tvarů a variabilitu rozměrů půdorysu.
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PEKstrA ArCUs radost Vašeho domu
Pohled na dokonalé řemeslné zpracování ladného oblouku balkonů Pekstra Arcus 

Vás vždy potěší při návratu domů. Mějte radost z Vašich balkonů.
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PEKstrA IDEAL Vaše ideální řešení
Klasické, ostré linie balkonů Ideal Vás vždy překvapí svou elegancí a důstojností.
Moderní design, kde dominuje síla a lehkost kovu, spolu s ladnými tvary, vytváří 

osobitost Vašeho domu. 
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PEKstrA 3X
Všechny půdorysné varianty s největší šíří balkonů Pekstra má možnost Vám nabídnout  

pouze PEKSTRA 3X. Připravte se na balkon 3,6 m široký a splňte si svá přání.
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OCELOVÉ LODŽIE PEKstrA
Novinka pro všechny typy bytových domů. Ocelová konstrukce je předsazena před ob-

jekt až do výšky 8 poschodí. Tyto lodžie Vás okouzlí svým designem a rozměrem. Mávně-
te kouzelným proutkem a mějte lodžie tam, kde balkony nikdy nebyly.
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VChODOVÉ stříšKY elegance Vašeho domu 
Vstup do domu je to první, co uvidíte Vy i Vaše návštěvy. Rádi Vám pomůžeme 

z něj vytvořit příjemný a bezpečný prostor. Vracejte se rádi domů.
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BALKONOVÉ stříšKY - tam kde neprší
Pevná konstrukce a optimální tvar Vám zajistí pohodu a bezpečí i v nepříznivém počasí. 

Vkus, elegance a účelovost jsou přednosti těchto stříšek.
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záBrADLí - Vaše bezpečí bez omezení
Kombinací různých materiálů necháváme možnost slunci vstoupit do Vašeho bytu. 



záBrADLí
Moderní architektonické prvky a dokonalé provedení Vám zajistí pocit bezpečí. Vyberte 

si zábradlí podle Vašich přání. 
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DOPLŇKY

záVĚsNý sYstÉm

Dřevěná podlážka PEKSTRA MULTIPLEX
(voděodolná lepená překližka)

Sušák na prádlo pro PEKSTRA ARCUS

Prodloužení závěsu pro balkony PEKSTRA

Protiskluzná podlaha PEKSTRA NORMAL XL

Sušák na prádlo pro PEKSTRA NORMAL

Bez zakrytého podhledu Se zakrytým podhledem

VArIANtY PODhLEDU
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 světle žlutá pískově žlutá barva mědi (za příplatek)
 RAL 1017 RAL 1002 RAL 8003

 

 cihlově červená  sytě červená patina zelená
 RAL 8004 RAL 3000 RAL 6021

 tmavě zelená  světle modrá  signálně modrá
 RAL 6003 RAL 5024 RAL 5010 

 tmavě modrá  bílá béžová
 RAL 5001 RAL 9010 RAL 101

 stříbrná metalíza  tmavě šedá černá
 RAL 9006 RAL 7011 RAL 9005

VzOrNíK BArEV
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PEKstrA spol. s r.o.
Rybářská 996/II
379 01 Třeboň

Tel.:     +420 384 721 199
Mobil: +420 605 153 700
             +420 603 851 639
E-mail: info@pekstra.cz

www.pekstra.cz


