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Otázka, kterou si položí každý, kdo se chys-
tá vybírat náhradu na dosluhující balkon či 
přemýšlí o řešení zcela novém.
Jak už to bývá, záleží na úhlu pohledu. 
Lodžie vítězí svou prostorností a pocitem 
bezpečí, balkon obvykle cenou a snadnou 
montáží.

Ovšem! Běžně osazujeme balkony či lodžie 
i tam, kde dosud nikdy nebyly. 
Díky speciálnímu závěsnému systému a po 
důkladném statickém posouzení dokáže-
me balkony či lodžie pověsit i na Váš zděný 
či panelový dům.

...bude se Vám líbit

Změňte Váš dům

Balkon nebo lodžii? Balkon i tam, kde dosud nebyl?

Je design důležitý?Malý nebo velký?

Jak se zorientuji v katalogu?

Design, tedy vzhled věcí , na nás každoden-
ně působí, ovlivňuje naše pocity a emoce.
To samé platí i u Vašeho domu. Pohled na 
Váš krásný dům či byt Vás dokáže nabít 
pozitivní energií i po náročném dni.

Záleží na plánovaném využití. Pokud bal-
kon využíváte jen jako místo, kde se na-
dechnete čerstvého vzduchu, vystačíte s 
malým balkonem. 
Chcete, aby součástí vašeho bytu byla pro-
sluněná terasa, kde si vypijete odpolední 
kávu? Pak zvolte velký balkon.

Je to snadné. Na prvních stránkách Vás seznámíme se základními typy balkonů a lodžií. Až 
budete mít vybráno, zvolíme společně vhodnou výplň zábradlí, vybereme velikost balkonu, 
druh podlahy a povrchovou úpravu rámu. Nakonec se ještě dozvíte, jaké doplňky k balkonům 
a lodžiím nabízíme, například sušák na prádlo či boční zasklení. 

Vybíráme!
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Jsme držitelem uznávaných certifikátů ČSN 
EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.
Způsobilost k výrobě ocelových konstruk-
cí splňujeme certifikací dle ČSN EN 1090 a 
ČSN EN ISO 3834.

Balkony nejen že neustále vylepšujeme, 
ale jako jediní přicházíme i s revolučními 
změnami. Měníme způsob, jakým je balkon 
na panelovém domě vnímán. Na výsledky 
našeho vývoje jsme právem hrdí. Nově vy-
vinutá řešení chráníme užitnými či průmys-
lovými vzory.

Jsme předním dodavatelem závěsných bal-
konů a balkonových lodžií. Za dobu našeho 
působení jsme vyrobili již tisíce balkónů po 
celé republice a díky vlastnímu vývojové-
mu oddělení umíme pružně reagovat na 
nové výzvy a požadavky.

Díky našim zkušenostem rozumíme výrobě 
balkonů dokonale. Proto nabízíme jedineč-
nou garanční politiku, která znamená méně 
starostí pro Vás.

...bude se Vám líbit

Proč zvolit Abadii?

Máme zkušenosti Jdeme s dobou

Dbáme o kvalitu i ekologiiZa svými výrobky si stojíme

Spousta nápadů pro Váš balkon!

3



Jako první v ČR přinášíme převratnou no-
vinku. Poprvé se totiž podařilo skloubit 
výhody a odstranit nedostatky závěsných 
balkonů a betonových lodžií v jednom vý-
robku.
Pokud přemýšlíte o lodžii, je tomu tak 
nejspíše kvůli pocitu bezpečí z poctivé 
podlahy a velkému prostoru, který nabízí.  
Klasické lodžie ale často působí jako těžké 
betonové monstrum, které brání přístupu 
světla do místnosti. Oproti tomu závěs-
ný balkon vítězí svou lehkou konstrukcí 
a vzdušností.
Kladné vlastnosti lodžií a balkónů jsou 
spojeny v naší Slunečné lodžii. Lehká oce-
lová konstrukce nezatěžuje konstrukci 
domu, působí velmi vzdušně a beton je 
jen tam, kde  je potřeba - na podlaze.

Slunečné lodžie

Rozměr lodžie je totožný s betonovými lo-
džiemi, tedy 3,6 x 1,4 m (5 m2). Nabízí tak 
dostatek prostoru pro Vaše aktivity.
Užijte si ranní kávu na čerstvém vzduchu 
nebo pečujte o své oblíbené bylinky.

Velice efektně vypadají naše lodžie s výplní 
ze skla s barevnou fólií či z kompaktní des-
ky. Zákazníkům nabízíme i levnější varian-
tu:  hladký plech opatřený vypalovaným 
nátěrem v jakékoliv barvě.
Pro příznivce zimních zahrad dodáváme 
celozasklení nebo zaskleni boční, sloužící 
jako ochrana proti povětrnostním vlivům.

Obrázky:
1 a 2 - Lodžie s výplní ze skla  
             s barevnou fólií a celkovým     
             zasklením

1

poctivý beton

lehký rám

Výplně zábradlí a zasklení Prostor pro Vaše nápady

Chráněno užitným a průmyslovým vzorem.

3 - Lodžie s výplní z kompaktní       
      desky a bočním zasklením
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3 - Lodžie s výplní z kompaktní       
      desky a bočním zasklením
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Hranatý balkon sází na klasický obdélní-
kový tvar. To ovšem neznamená, že musí 
být nevýrazný.
Barevné sladění balkonu s fasádou spolu 
s vhodně vybranou výplní zábradlí vytvoří 
dokonalý celek.

Co se vzhledu týče, vyberte si, zda se Vám 
více líbí vzdušnější styl balkonu s menšími 
výplněmi a mezerou mezi madlem 
a výplní (obrázek 1, 3 a 4) či dáte přednost 
“celokapotovanému” vzhledu, který 
je nejen atraktivní, ale také obzvláště 
vhodný pro celkové zasklení balkonu 
(obrázek 2).

Na dalších stránkách našeho katalogu 
zjistíte, jaké velikosti balkonů nabízíme, 
prozkoumáte všechny typy výplní zábra-
dlí a vyberete si doplňky, jako jsou sušák 
na prádlo či boční zasklení. 
Rádi Vám s výběrem Vašeho nového bal-
konu pomůžeme.

Hranaté balkony

V jednoduchosti je krása
3 a 4 -  Výplně z děrovaného plechu

1 - Balkony 2,5 x 1,2 ukázkově   
      sladěné s fasádou domu
2 - Balkon 3,3 x 1,3 připravený  
      na zasklení

1

Dva vzhledy

Vytvořte si balkon na míru

Chráněno užitným vzorem.

Obrázky:
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Zaoblené balkony osloví především ty, 
kteří hledají atraktivnější vzhled balkonu 
a celého jejich domu. 
Díky zaoblené čelní stěně balkonu získá-
te  zvětšenou podlahovou plochu a  oži-
víte vzhled několikapatrových strohých 
domů. 

Zaoblené balkony nabízíme standard-
ně v rozměrech 2,5 x 1,3 m, 3,3 x 1,3 m a  
3,6 x 1,3 m.  Více informací o rozměrech 
balkonů získáte na straně 14.

Na straně 12 najdete výčet možných vý-
plní zábradlí. U zaoblených balkonů se 
dají použít takové, které umožňují ohnutí 
do oblouku. Je to např. lakovaný hladký 
či trapézový plech, děrovaný plech nebo 
ocelové příčky.

Pro zaoblené balkony stejně jako pro 
ostatní typy jsme přichystali celou řadu 
doplňků. Jedná se např. o dělicí stěny 
mezi balkony,  vnitřní či vnější sušáky, za-
sklení balkonů nebo držáky na květníky. 
Více informací naleznete na  straně 16.

Zaoblené balkony

Balkon, který Vašemu domu sluší 

Výplně zábradlí

Velikosti balkonu

Doplňky

Obrázky:
Nahoře: Balkon 3,3 x 1,3 m s výplní               
  z trapézového plechu.
Vpravo: Balkony 2,5 x 1,3 m s výplní  
 z hladkého lakovaného   
 plechu v barevných variantách.  
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Také hledáte pro svůj dům neotřelý a zá-
roveň elegantní balkon? Chcete  na bal-
kóně pěstovat květiny a zároveň získat 
praktické vnitřní uspořádání balkonu?       
V tom případě je pro Vás Elegance ten 
pravý balkon.

V široké nabídce našich balkónů a  lodžií 
je balkon Elegance naprosto nepřehléd-
nutelný. Nabízí totiž nový oživující pohled 
na dům a bohaté možnosti praktického 
vnitřního využití. 

Balkon Elegance dodáváme s doplňky 
šitými na míru. Boky balkonu můžete vy-
plnit květníky nebo praktickými policemi. 
Pod nimi naleznete další odkládací plo-
chy, které můžete využít k uložení drob-
ností. 
Uvnitř balkonu můžete pověsit prádlo na 
samonavíjecí sušák nebo si vypít odpole-
dní kávu u praktického výklopného sto-
lečku.
Balkon s doplňky si můžete prohlédnout 
na obrázku vpravo dole.

Balkony Elegance

ROZMĚR: 3,5 x 1,35 m
KONSTRUKCE: žárově zinkovaná nebo lakovaná
VÝPLŃ ZÁBRADLÍ: hladký lakovaný plech
           hladký plech + ocelové příčle
PODLAHA: Trapézový plech

Bydlení s Elegancí

Doplňky Elegance

Rozměr balkonu Výplně zábradlí
Balkon Elegance je pořádně veliký. 
Vyrábíme jej ve velikosti 3,5 x 1,35 
m, a to vše při původní rozteči kotev-
ních prvků 2,5 m.

Jako v případě zaoblených balkonů i zde mů-
žete vybírat ze všech výplní, které umožňují 
ohnutí. Například hladký plech, ocelové příčky 
či plech děrovaný. Výplně můžete i kombino-
vat.
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Hladký lakovaný plech Děrovaný plech Trapézový plech

Design balkonu vytváří především výplň zábradlí. Výplní získá balkon svůj 
“kabát” a dotvoří se tak celkový vzhled Vašeho domu.

Našemu zákazníkovi jsme schopni nabídnout celou škálu výplní.  
Od levnějšího plechu v různých provedeních až po skleněné výplně, které 
promění obyčejný balkon v moderní architektonický prvek.

Výplně zábradlí

Oblíbená výplň zábradlí, kterou je možno použít 
u všech typů balkonů. Jeho barvu si zvolíte podle 
vzorníku RAL tak, aby ladila s fasádou domu.

Kulaté nebo čtvercové otvory působí ve výplni velice 
moderně. Děrovaný plech může být do rámu balkonu 
připevněn přímo nebo ohraněn do rámečku, jak je vidět 
na obrázku.

Trapézový plech není jen ekonomickou volbou. Díky ba-
revnému lakování dokáže tato výplň rozzářit celý dům.
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Výplň se sklem

Deska z hliníkového kompozitu

Kompaktní deska

Cementotřísková deska

Příčkové zábradlí

Kombinace výplní

Výplň z bezpečnostního skla stojí na nejvyšší příčce 
z  hlediska designu a materiálu. Mezi jednotlivé vrstvy 
lepeného skla se vkládají barevné fólie, které svým od-
stínem podtrhnou jedinečný vzhled Vašeho balkonu či 
lodžie.

Deska, která je známa pod názvy Neobond či 
Alucobond, se skládá ze dvou hliníkových plechů a jádra 
z  polyetylenu. Kombinuje zajímavý vzhled a dlouhou 
životnost. Nevýhodou této výplně je horší odolnost vůči 
mechanickému poškození. 

Tzv. Cetris desky jsou oblíbenou výplní zábradlí již řadu 
let. Jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům 
a ohni. Díky svému masivnímu vzhledu přispívají k poci-
tu bezpečí a soukromí.

Chcete při výběru výplní uplatnit svou kreativitu? Vyjde-
me Vám vstříc! Všechny uvedené typy výplní lze libovol-
ně kombinovat a dosáhnout tak opravdu jedinečného 
vzhledu.

Vysoce kvalitní kompaktní desky se skládají z pásů pří-
rodních vláken a syntetických pryskyřic. Vyznačují se 
jedinečným vzhledem, vysokou odolností proti povětr-
nostním vlivům, barevnou stálostí a značnou odolností 
proti poškrábání.

Příčkové zábradlí zaujme svou vzdušností a jednodu-
chostí.  Předností ocelových příček je jejich vysoká ži-
votnost, ale také snadná údržba.  Velmi zajímavě působí 
kombinace příčkového zábradlí s jinými výplněmi, např. 
kompaktní deskou.
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cca. 3,3 x 1,3 m
4,3 m2

cca. 2,8 x 1,3 m
3,4 m2

cca. 2,5 x 1,2 m
3 m2

Naše balkony dodáváme v několika standardních velikostech. Jak 
se ve skutečnosti jednotlivé velikosti liší, vidíte na obrázcích vpravo.

Chcete balkon širší či delší? 

Naši konstruktéři Vám navrhnou balkon úplně dle Vašich představ.

Záleží totiž čistě na Vás, zda budete na balkóně pouze věšet vypra-
né prádlo nebo Vám bude balkon sloužit jako terasa pro posezení 
s přáteli.

Velikost Vašeho balkonu

cca. 3,6 x 1,3 m
4,7 m2

více prostoru pro Vaše představy

VELIKOST SLUNEČNÉ LODŽIE:3,6 x 1,4 m (5 m2)
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Podlahy našich balkonů tvoří ocelový 
plech, který je zespodu vyztužen pevným 
ocelovým roštem. Tím je zajištěna doko-
nalá tuhost konstrukce a odolnost proti 
korozi. Na podlahu  nepoužíváme kombi-
naci materiálů (ocel a hliník), neboť ta způ-
sobuje elektrochemickou korozi. 

I když to není nutné, rošt podlahy může 
být zakryt podhledovým lakovaným 
plechem. Dosáhneme tak estetičtějšího 
vzhledu, vytvoříme však uzavřenou duti-
nu, ve které se může držet vlhkost a nečis-
toty...

Venkovní plovoucí podlaha Podlaha s protiskluzovým nátěremPodlaha s plastovou rohoží Ocelová podlaha 

Základní provedení, jedná se o hladký 
pozinkovaný plech.

Nátěr zabraňuje uklouznutí v případě vlhkého 
povrchu, je velmi příjemný na došlap a dodá 
podlaze hezčí vzhled.

Praktická rohož se vyznačuje vysokou 
odolností, nenáročnou údržbou a snadnou 
manipulací.

Podlaha tvořená z dřevoplastových lamel, které 
zajišťují lepší vzhled a vyšší uživatelský komfort. 
Za deště na ní neuklouznete a je bezúdržbová.

Podlaha, po které budete chodit

Když zvednete hlavu...
Podhledový trapézový plechNezakrytý podhled balkonu

Zakrytý podhled balkonu

... proto jsme vyvinuli podlahu novou, kte-
rá je ze spodní strany tvořena trapézovým 
plechem. 
Trapézový plech zde plní funkci nosné 
podlahy a zároveň estetického podhledu. 
Spojení těchto dvou funkcí přináší záro-
veň i úsporu pro Vaši peněženku, jelikož 
nemusíte přikupovat podhledový plech. 
Navíc se nevytváří dutina mezi nosnou a 
podhledovou vrstvou. Tím je umožněn 
odvod vody a nečistot z povrchu plechu. 
S touto podlahou dodáte Vašemu balkonu 
výjimečný vzhled, který Vás potěší pokaž-
dé, když zvednete hlavu. 

Podlaha je chráněna užitným vzorem.
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Stříšky nad horními balkony Sušáky na prádloZasklení

Boční zástěny balkonů

Držáky na květníky

Pro zákazníky, kteří vyžadují větší komfort a 
pocit tzv. zimní zahrady, dodáváme celoza-
sklení nebo zasklení částečné. Mezi nespor-
né výhody patří - méně hluku a prachu, větší 
prostor samotného bytu, lepší tepelně izolační 
vlastnosti a zvýšení pocitu bezpečí.

Každá hospodyňka uvítá další doplněk na-
šich balkónů - sušák na prádlo. 
Zákazníkovi můžeme nabídnout praktický 
sušák vnitřní  nebo sušák vnější, který na-
bízíme ve dvou variantách – šikmý nebo 
rovný.

Slouží k ochraně uživatelů v posledním podla-
ží před povětrnostními vlivy. Stříšky nabízíme 
s výplní z polykarbonátu nebo z trapézového 
plechu.
Dále můžete vybírat ze stříšek šikmých nebo 
obloukových.

Boční zástěny balkonu dokážou zvětšit 
pocit soukromí na Vašem balkóně a zá-
roveň Vás ochránit před bočním větrem. 
Zástěny jsou nejčastěji vyplněny lehkým 
polykarbonátem.

Pro milovníky balkonových květin nabízíme 
držáky na květníky, které snadno zavěsíte za 
madlo balkonu. Zavěšení je možné na boky 
i čelo balkonu.

Doplňky

Boční zástěny lodžiíStříšky nad horními lodžiemi
Boční zástěny nabízíme i pro lodžie. Pro 
tento případ doporučujeme výplň ze 
skla nebo z hladkého plechu opatřeného 
vypalovaným nátěrem komaxit.

Mají stejný účel jako stříšky nad balkóny. 
Svým zákazníkům nabízíme vyladění stříšek s 
lodžiemi - tedy sjednocení odstínu, popř. také 
materiálu.
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Výběru nábytku do Vašeho bytu jste jistě věnovali spoustu času a přemýšlení. 
Neudělejte proto chybu s výběrem balkonu. 
Díky 3D vizualizaci uvidíte Váš nový balkon či lodžii na domě dříve, než přijdou 
zedníci. Získáte tak daleko lepší představu, zdali Vám navržená podoba plně 
vyhovuje.

Profesionální vizualizace návrhu

Žárové zinkování
Celý nosný rám balkonu je standardně žárově zinkován. Tím je 
zaručena dlouhodobá antikorozní ochrana a životnost balkonu. 
Žárové zinkování dlouhodobě platí za jednu z nejspolehlivěj-
ších ochran proti korozi.

Barevné lakování
Pokud Vám připadá stříbřitý zinkový povlak rámu málo estetický, 
je možno rám balkonu nalakovat.  Barva se zvolí tak, aby vyhovo-
vala Vašim představám a balkon tvořil harmonický celek s fasádou 
domu. Konkrétní odstín se vybírá ze vzorníku RAL.

Povrchové úpravy rámu balkonu

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

Kam lze náš balkon namontovat?

1) Namísto stávajícího závěsného balkonu

2) Na dům, kde žádný balkon nikdy nebyl

3) Místo balkonu s betonovou podlahou. 

4) Jako rozšíření stávající betonové lodžie

Podlahu odřízneme, 

jinak tvoří te
pelný most!
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Výsledek stojí za to!

Příběhy

Když v Dolních Kounicích začali uvažovat 
o výměně balkonů na tomto bytovém domě, 
neměli přesnou představu, jak by měly nové 
balkony vypadat.

Proto tamní obyvatelé ocenili, že jim do-
kážeme nejen nabídnout paletu různých 
možností řešení balkonu, ale také vizualizaci 
přesně na jejich specifický dům.

Zpracovali jsme dvě varianty a když nájem-
níci uviděli, jak by na jejich domě vypadaly 
balkony se skleněnou výplní, neváhali ani 
vteřinu.

Z výsledku mají všichni velkou radost.  Po-
suďte sami.

Dolní Kounice, 16 balkonů
Hranatý balkon s výplní ze skla, 3,3 x 1,4 m

PŘED VIZUALIZACE   PO
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S novými balkony jsme velice spokojeni .

Tato zakázka pro nás byla výzvou. Původně 
byla balkonová zábradlí namontovaná na be-
tonových podestách. Ty jsou ovšem nevítaným 
tepelným mostem, který poznáte zejména při 
pohledu na účet za teplo. 
V těchto situacích doporučujeme staré podesty 
odříznout a dům osadit novými závěsnými bal-
kony. 
Jeden vchod se rozhodl podesty pouze zaizo-
lovat. I tam jsme vyšli vstříc a instalovali pouze 
nové zábradlí. Samozřejmě tak, aby ladilo se 
zbývajícími vchody. 
Po aplikaci nové fasády a osazení balkonů se 
domy změnily k nepoznání. Co říkáte?

Paní Štěpánková nám vzkázala:

Znojmo, 18 balkonů
Hranatý balkon s výplní z děrov. plechu, 3,3 x 1,4 m

Jak ve Znojmě rozzářili dům

VIZUALIZACE   PO
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ABADIA a.s. ,  Slapy u Tábora 144, 391 76

tel.  383 835 197, fax 383 835 198

e-mail:  info@abadia.cz

www.balkonyalodzie.cz

IČO: 26092719, DIČ: CZ26092719

b a l k o n y  a  l o d ž i e


