KATALOG
ZÁBRADLÍ
PRO BYDLENÍ
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Revitalizace bytových domů
Nabízíme bezpočet druhů zábradlí pro balkóny a
lodžie, ze kterých si určitě vyberete variantu, která
bude Vašemu domu slušet nejlépe.
S instalací zábradlí na panelové domy nebo starší
bytovou zástavbu máme dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme Vám s vyřízením všech nezbytných formalit
a zkoordinujeme výměnu zábradlí s dalšími případnými revitalizačními pracemi, jakými jsou výměna
oken či zateplení fasády.
Díky našim širokým zkušenostem z konstrukce zábradlí pro novou výstavbu přinášíme svěží nápady a
moderní řešení pro revitalizaci Vašeho bydlení.
Zabýváme se také výrobou ocelových závěsných
balkonů a ocelobetonových lodžií. Pro více informací
navštivte náš web www.balkonyalodzie.cz.
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Více na www.balkonyalodzie.cz

Zábradlí pro nové bytové domy
Jsme předním dodavatelem venkovního i vnitřního
zábradlí a jiných zámečnických prvků pro nové bytové
soubory v České republice. Za dobu svého působení
jsme vyrobili již desítky kilometrů zábradlí, které jsme
vždy včas vyhotovili a předali ke spokojenosti zákazníka.
Máme zkušenosti se všemi dostupnými druhy materiálů a různými výrobními postupy. Naši konstruktéři jsou
připraveni řešit i složité technologické výzvy.
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Zábradlí příčkové
Zábradlí s příčkovou výplní jsou velice žádaná, zejména pro svojí cenovou dostupnost a příjemný vzhled.
Příčky navíc nesnižují prosvětlení
místnosti, na druhou stranu ovšem
neposkytují optimální ochranu před
větrem.
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Zábradlí se sklem
Pokud se rozhodnete pro zábradlí se sklem nabízí se Vám
obrovská škála kombinací způsobu upevnění a barev,
od cenově příznivých až po nejnáročnější bezrámové
aplikace. Sklo bude vždy elegantní a nadčasová volba té
nejvyšší úrovně.
Bezpečnostní skla mohou být čirá, mléčná, kouřová či
tónovaná do zvolené barvy.

Skla v obvodovém rámu

Skla v horní a spodní liště

Skla bodově upevněné

Samonosná skla

Nejdostupnější varianta skleněné výplně,
která dokáže pozvednout úroveň celého
domu.

Velkoformátová skla jsou vsazena v zasklívacích lištách. Díky ním zábradlí působí
odlehčenějším dojmem.

Elegantní varianta pro náročného zákazníka s vyhraněným vkusem. Sklo upevněno
pomocí konzol nebo je vrtáno.

Zábradlí je tvořeno pouze samotným sklem.
Vytváří tak jedinečné nadčasové řešení,
které podtrhne vzhled celého domu.
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Zábradlí s lakovaným plechem
Zábradlí s výplní z ocelového lakovaného plechu zaujme
svěží barevností i svými praktickými vlastnostmi.
Nabízíme širokou škálu provedení i barevných kombinací
v jakémkoli odstínu RAL.

Hladké plechy vnější

Hladké plechy vnitřní

Děrované plechy

Trapézové plechy

Plechy jsou montované na rám zvenčí. Vzniká tak dojem bezrámového zábradlí, kde
vyniká zvolená barva výplně.

Plechy montované na vnitřek rámu umožňují barevně kombinovat výplň s rámem a
vytvořit tak jedinečný celek.

Provedení s děrovaným plechem poskytuje
větší vzdušnost než hladký plný plech.
Plechy mohou být děrovány i atypicky.

Cenově dostupná varianta nabízející bohatou škálu lakování. Ekonomičtější řešení je
pozinkovaný plech bez lakování.
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Zábradlí z dalších materiálů
Výplně venkovních zábradlí se již dlouho neomezuje pouze
na tradiční materiály, jakými jsou kov a sklo. Dlouhodobě
se prosazují výplně z kompaktních či cementotřískových
desek.

Tahokovy

Kompaktní desky

Výplně z tahokovu představují zajímavou
alternativu, která dodá zábradlí moderní
vzhled.

Vyznačují se jedinečným vzhledem, vysokou Řešení oceňované pro svůj neobvyklý
odolností proti povětrnostním vlivům a znač- vzhled. Cementotřískové desky se často
nou odolností proti poškrábání.
používají v kombinaci s příčkovou výplní.

Cementotřískové desky

Kombinace výplní

Zajímavý výsledek se dosáhne také kombinací dvou druhů výplní. Tato řešení jsou
zcela obvyklá a výsledek více než zajímavý.
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Nerezové či hliníkové zábradlí
Většina námi nabízených zábradlí je vyráběna s ocelovým
rámem. Bylo by ovšem škodou opomíjet i další materiálové
možnosti, jakými jsou zejména nerez a hliník. Tyto ušlechtilé
kovy dokážou samy o sobě výrazně pozvednout estetický
dojem ze zábradlí a vytvořit tak jedinečný výsledek vynikající
lehkostí a nadčasovostí.

8

Více na www.balkonyalodzie.cz

Povrchové úpravy

Profesionální vizualizace návrhu

Žárové zinkování
Každý nosný rám venkovního zábradlí vyrobený z
oceli je standardně žárově zinkován. Tím je zaručena dlouhodobá antikorozní odolnost a životnost zábradlí. Žárové zinkování dlouhodobě platí
za jednu z nejspolehlivějších ochran proti korozi.

Samozřejmostí při realizaci je
zpracování počítačové 3D vizualizace, takže ještě před započetím
výroby budete mít lepší představu
o vzhledu navrženého zábradlí na
Vašem domě.

Nátěry
Pro zvýšení estetičnosti se nosný rám zábradlí
opatřuje nátěrem. Barva nátěru se volí tak, aby
tvořila harmonický komplet se zvoleným typem
výplně a plně vyhovovala přání každého zákazníka. Konkrétní odstín se vybírá ze vzorníku RAL.

Druhy kotvení

Do čela podlahové desky

Do podlahy

Do stěn

Optimální způsob je kotvení do čela podlahové desky. Nedochází totiž k porušení
hydroizolačních vrstev podlahy.

Pokud podlaha není opatřena hydroizolační
vrstvou, je možné zábradlí kotvit přímo do
podlahy.

Toto kotvení je určeno pro rozměrově menší
zábradlí. O podlahu je pak zábradlí pouze
opřeno pomocí opěr.

Zábradlí je nutné spojit s podlahou a stěnami. Pro naše realizace obvykle volíme
jeden z níže uvedených způsobů.
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Vnitřní zábradlí
Nabízíme širokou škálu zábradlí do interiérů nových
bytových domů, rekonstruovaných interiérů historických budov či panelových domů.
Výběr z materiálů a provedení je stejně široký jako v
případě venkovních zábradlí, doplněn např. o madla
ve dřevěném provedení.
Interiérová zábradlí dodáváme do různých prostor,
počínaje zábradlím u schodiště ke garážovým stáním
a konče vysoce reprezentativními zábradlími administrativních budov předních českých společností.
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Proč zábradlí od nás?
Máme zkušenosti

Dbáme o kvalitu i ekologii

Jsme předním dodavatelem balkonů, zábradlí a
jiných zámečnických prvků. Za dobu našeho působení jsme vyrobili a namontovali již tisíce balkónů a zábradlí po celé České republice a díky
vlastnímu vývojovému oddělení umíme pružně
reagovat na nové výzvy a požadavky.

Jsme držitelem uznávaných certifikátů ČSN EN
ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Za svými výrobky si stojíme

Jdeme s dobou

Díky našim zkušenostem rozumíme výrobě zábradlí a balkonů dokonale. Proto nabízíme jedinečnou garanční politiku, která znamená méně
starostí pro Vás.

Naše výrobky nejen že neustále vylepšujeme.
Na výsledky našeho vývoje jsme právem hrdí.
Nově vyvinutá řešení chráníme užitnými či průmyslovými vzory.

Způsobilost k výrobě ocelových konstrukcí splňujeme certifikací dle ČSN EN 1090 a ČSN EN ISO
3834.

ABADIA a.s., Slapy u Tábora 144, 391 76
tel.: 383 835 197, mobil: 777 353 583
e -mail: info@balkonyalodzie.cz, www.balkonyalodzie.cz
IČO: 26092719, DIČ: CZ26092719

