
Balkongen det lilla 
extra för livskvaliteten! 

Vi tar hand om allt från idé till färdig balkong!



Förverkliga dina balkongdrömmar!
VI FINNS MED I PROJEKTET HELA VÄGEN!

Det är inte varje dag en bostadsrättsförening renoverar 
eller glasar in balkonger med allt vad det innebär, till 
exempel ansvar för upphandling, byggnadsprocess 
och slutbesiktning. 

Det vet vi, därför finns vi nära och lotsar er genom hela 
processen. Vi ser helheten och kan komma med tips 
och råd i allt från bygglovsfrågor, arkitektoniska 
frågor till montering och slutbesiktning. 

Vi håller i hela projektet och levererar allt som behövs 
för att förverkliga föreningens balkongdrömmar. Allt från 
balkongplatta och balkongräcken till inglasningssystem.

Slå oss en signal så berättar vi mer!   
Hogstad Aluminium 0142-29 31 00



Balkongen skapar nya möjligheter!



För mer information, bilder, ritningar mm.
Besök vår hemsida hogstadaluminium.se

Vi bygger balkonger 
som lever länge!
ÖKA VÄRDET PÅ DITT BOENDE! 
Balkongen skapar nya möjligheter, den 
skapar extra utrymme och en känsla av 
frihet. Den ökar värdet på fastigheten, 
men framförallt ökar den livskvaliteten. 

Väljer du dessutom att glasa in balkongen 
kan du nyttja utrymmet längre tid under året. 
Umgås med familj och vänner och hålla 
middagen eller kvällsmyset utomhus. 

Ditt projekt - 
vårt engagemang!
Frågorna brukar hopa sig när det är dags 
att rusta upp gamla balkonger. Ska 
balkongen byggas ut? Kanske glasas in? 
Hur anpassas en ny balkong på bästa 
sätt till en äldre fastighet?

Många fastighetsägare och föreningar 
passar på att utöka balkongytan när 
det är dags att renovera balkongerna.

Vi har lång erfarenhet i branschen och ger 
råd och hjälp från första kontakten fram till 
slutmontage på plats.

Välkommen att kontakta oss för 
råd och konstruktionsförslag! 

Ditt balkongprojekt 
  - steg för steg

På vår hemsida hittar du en utförlig 
beskrivning (Ditt balkongprojekt - Steg för 
steg) som handlar om hur ett balkong- 
projekt kan gå till väga! Den behandlar allt 
från vårt första besök, ansökan om bygglov 
till montering och slutbesiktning mm.



Vi skräddarsyr din balkong!



Vår erfarenhet din trygghet!
Med över 50 år i branschen är vi idag en av 
Sveriges främsta leverantörerer av balkonger. 
Vår erfarenhet kommer våra kunder till del i varje projekt. 

Kontroll skapar trygghet för oss och våra kunder.
Verksamheten är samlad under ett tak vilket gör 
att vi har full kontroll på alla led i processen. 

Gör gärna ett besök i vårt mediagalleri. 
Här finns bilder på produkter och tidigare projekt. 
Du kan också ladda ned eller beställa foldrar, 
ritningar med mera via hemsidan.

Vi är med er hela vägen, slå 
oss en signal så berättar vi mer! 

Hogstad Aluminium 0142-29 31 00 



Vi erbjuder ett komplett produktprogram för balkonger! 
Balkongräcken - Balkonginglasningar - Balkonger - Fönsterbeklädnad

För mer information, bilder, ritningar mm. Besök vår hemsida hogstadaluminium.se



Hogstad Aluminium AB
0142-29 31 00

www.hogstadaluminium.se


