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KDO JSME...

Jsme společnost zabývající se výrobou certifikovaného
hliníkového  zábradlí  na  balkony  a  lodžie panelových 
domů, bytových domů či rodinných domů

Specializujeme  se  na  výrobu  balkonového  zábradlí,
zasklívání lodžií a výrobu hliníkových konstrukcí.

Montáž hliníkového zábradlí je zajištěna prostřednictvím
námi proškolených firem.

Působíme na území celé České republiky
 

Prioritou společnosti je kvalita, rychlost, individuální přístup ke každé 
zakázce, a v první řadě spokojenost zákazníka.
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CO NABÍZÍME...
HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ 

Naše hliníkové zábradlí je certifikované a disponuje veškerou 
potřebnou dokumentací zkušebních ústavů.

Dodá vašemu balkónu novou funkci, nadčasový design,
a prodloužením podlahové plochy i nový prostor.

Materiál  na  výrobu  hliníkových  profilů nakupujeme od 
renomovaných  společnosti,  čímž   je   zaručena kvalita 
nabízeného  produktu  a  dlouholetá  bezúdržbová 
životnost.

Kromě  standardní  povrchové  úpravy  zábradlí  v  RAL
9016 a 7047 nabízíme i jiné odstíny dle RAL vzorníku. 

 

Estetické, účelné a  moderní zábradlí, které 
změní váš dům k nepoznání...



Olbramovice 327, 671 76 info@zbbau.cz +420 731 027 546

Zábradlí včetně případného zasklení je předsazeno 
před podlahu na vynešené hliníkové konstrukci.

Realizace bytový dům Brno

Při  zateplování  stěn  panelových  domů  dochází ke  
zmenšení užitné plochy lodžie . Nabízíme řešení, kdy 
zvětšíme  pochůznou   plochu  lodžie  předsazením 
zaskleného systému.
Tato varianta je vhodná pro všechny typy balkónů a lodžií.

Výhodami tohoto systému jsou  nezměněná užitná  plocha  
v případě zateplení domu, srovnání případných stavebních 
odchylek v  celé výšce  domu, odvodnění balkonů či lodžií 
a velmi jednoduchá a levná montáž zasklívacího systému. 

PRODLOUŽENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY

Grafický návrh bytového domu Brno
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SKLENĚNÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ
Skleněné   zábradlí   lze   přizpůsobit   individuálním 
požadavkům  klienta,  aby  plně  vyhovovalo   jak  v 
estetické dimenzi, tak bezpečnostní charakteristice 
a údržbě.

Skleněná  zábradlí se stala v  posledních letech 
velmi vyhledávaná pro svou designovou čistotu  
i vyšší bezpečnost. 
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MAX DESKY
MAX kompaktní desky se vyznačují  vysokou  stabilitou. 
Jsou pevné a odolné proti nárazu a poskytuj í bezpečné 
možnosti  pro  upevnění  do  konstrukčních prvků. Jsou 
odolné vůči teplu a chladnu

Dalšími přednostmi jsou vynikající užitné
vlastnosti  jako  snadná  údržba,  dlouhá
životnost a vysoká odolnost proti chemikáliím.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

Zasklený balkón. Nadstandardní prvek, který
s sebou přináší spoustu pozitiv.

Bude  vám sloužit celoročně. Nehledě na to,
že svůj byt rozšíříte o další cenný prostor.

Dalším atributům jakou jsou:  úspora energií, 
omezení  prašnosti,  zvýšení  bezpečnosti  a 
ochrana před hmyzem prostě nelze odolat!

Elegantní design! Zasklení bez dělících svislých rámů
vytváří dojem celoprosklené plochy.

Bezrámové posuvné zasklení se skleněnými 
tabulemi,  bočními  profily  a transparentním 
meziskelním  těsněním  mezi křídly zajišťuje 
těsnost celé konstrukce. 
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DODÁME I DOPLŇKY...

Truhlíky                                Sušáky                      Satelitní držáky

Vyrobené ve stejném  materiálu, jako  je vaše nová lodžie či 
balkón, se stávají  nejen funkčním  prvkem ale  i  krásným
designovým doplňkem.
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VÝROBA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

Provedení staveb vychází vždy z individuálních 
požadavků zákazníka na velikost, provedení, 
vzhled, barvu i umístění.

Základem je hliníková konstrukce v dohodnutém  
barevném  odstínu.  Obvodové stěny mohou být 
osazeny posuvnými křídly, která umožní otevření 
až 75% plochy.

Pro  zasklení  může být dle požadavků zákazníka 
použito   běžné   jednoduché  sklo, bezpečnostní 
sklo nebo  polykarbonátové desky.

Altány, zimní zahrady, přístřešky a přístavby mohou nabídnout
nejrůznější varianty k propojení obytného prostoru s přírodou...

Grafický návrh hliníkové konstrukce
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KDYŽ NÁS OSLOVÍTE...

Snažíme se Vám vyjít maximálně vstříc při řešení požadavků od 
zadání až po dodávku zábradlí.

Potom, co se dozvíme vaše očekávání, 
zhodnotíme stávající stav a navrhneme 
technické řešení. Vypracujeme grafický
návrh a vizualizace.
Cenová kalkulace je samozřejmosti.

Vizualizace bytového domu Praha

Grafické znázornění detailu zábradlí



Olbramovice 327, 671 76 info@zbbau.cz +420 731 027 546

PO ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE...

Za svými výrobky si stojíme. 
Poskytujeme standardní záruku 10 let.

Vypracujeme stavební dokumentaci, zajistíme vše 
potřebné,  včetně  statického  posudku,  zajištění 
stanovisek a stavebního povolení.
Zajistíme kompletní realizaci.

Stavbu na klíč předáme včetně dokumentace
skutečného  provedení  a dokladové části pro
kolaudační řízení.
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REFERENCE

CHEB HRADEC KRÁLOVÉ BRNO OSTRAVA
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CERTIFIKÁTY 


