BALKON SYSTEM, S.R.O.
ZASKLENÍ LODŽIE RÁMOVÝM I BEZRÁMOVÝM SYSTÉMEM PŘÍMO OD VÝROBCE

Všimli jste si při Vašich procházkách, že některé balkóny a lodžie jsou zasklené? Ptáte se
sami sebe, proč se tak jejich majitelé rozhodli, co je k tomu vedlo? Přináší jim to vůbec nějaké
výhody?
Zasklení, ať už balkónů, lodžií, teras nebo zimních zahrad má své opodstatnění.
Pokud se rozhodnete investovat do zasklení, vložené peníze se Vám zakrátko vrátí.

Zasklívací systémy
Pro zasklení balkónu, lodžie můžete volit hned z několika možných zasklívacích systémů
– bezrámový systém otočný, rámový systém posuvný . Pro laika může být těžké se
v jednotlivých systémech a volbě výrobce vyznat. Jak již to tak bývá, každý systém přináší
výhody, ale i určité nevýhody, dá-li se to tak říci. Nevýhodou může být například vyšší
cena,nebo menší možnost otevření u rámového systému. Kromě bezpečnostního skla se v
našich zasklívacích systémech používá pro orámování a kolejnice hliník, a to standartně
eloxovaný v bílé barvě RAL 9010 nebo za příplatek různě barevný, dle Vašeho přání a vkusu.
Obrátíte-li se na odbornou a zkušenou firmu jakou je i firma BALKON SYSTEM,s.r.o. ,
která se již 12. rok pohybuje v zasklívání balkónů, lodžií a sleduje nové technologie,
můžete od nás, kromě precizní práce očekávat i odborné poradenství.

Výhody zasklení balkónů a lodžií
Pomineme-li širokou škálu výhod samotného zasklení balkónů a lodžií, o kterých
pojednáme níže, přináší nám zasklení i výhody z pohledu manipulace i vzhledu. Zasklívací
systémy nejsou nikterak složité na ovládání, naopak oceníte jejich snadnou manipulaci.
Navíc zasklení nijak nenaruší vzhled bytu, domu. Toto platí především u bezrámových
zasklívacích systémů.

Zasklívání balkónů a lodžií
Rozhodli jste se pro zasklení Vašeho balkónu nebo lodžie? Nyní ještě vybrat
vhodnou firmu, která je specialistou na zasklívání, má dostatečné zkušenosti, odvede kvalitní
práci, bude za svoji práci ručit.
I když balkónů a lodžií, které jsou již zasklené přibývá a majitelé bytů oceňují nesporné
výhody zasklení, nemusí zrovna být v blízkosti Vás žádná osoba, která by si již balkón či lodžii
nechala zasklít, tudíž nemáte reference na kvalitní firmu. Je tu ještě jedna možnost, zkusit
zapátrat na internetu, zda v různých diskuzích nenarazíte na doporučení určité firmy.
Preferujte dlouholeté zkušenosti přímo u předního výrobce , ketrý má
zastoupení na více místech v ČR a SR - BALKON SYSTEMs.r.o.

Proč si nechat zasklít balkón nebo lodžii?
Váháte, zda si máte nechat zasklít balón či lodžii? Přemýšlíte, co Vám to přinese, zda se
nejedná o vyhozené peníze?

Zvětšení prostoru a jeho využití
Ať už máte lodžii nebo balkón, díky zasklení si v podstatě zvětšíte Váš prostor pro
bydlení. Rázem máte další místo, kam Vám nefouká, neprší, nesněží a můžete tudíž bez
problému věšet prádlo v kterémkoli ročním období, uchovávat cukroví, ať už

velikonoční nebo vánoční, které nejenže se nezkazí, ale také krásně změkne. Je-li Vaše lodžie
větších rozměrů, můžete na ní i báječně relaxovat, stačí si jen zakoupit stoleček, křesílka a
usednout.

Zasklený balkón, lodžie – místo pro relaxaci
Na lodžii můžete umístit i stacionární kolo, stepper aj., kdy se Vám bude mnohem lépe
cvičit při regulaci vzduchu a v chladnějším prostoru než přímo v bytě nebo chladném sklepě.
A pokud se budete chtít opalovat? Nic nebrání tomu, abyste si jednotlivé zasklené části
shrnuli a pak se mohli nerušeně vystavovat hřejivým slunečním paprskům.
Máte doma malé miminko? Dáváte ho spinkat na balkón, ovšem je to možné jen,
když neprší, nesněží, nebo příliš nefouká? Se zasklenou lodžií, balkónem odpadá starost, že
budete muset dávat pozor, jakmile dáte mrňouska na balkón, lodžii, aby prcek nezmokl,
nenachladl apod.

Zasklení lodžie, balkónu a bezpečnost dětí
Děti, ať chceme nebo ne, tak brzo povyrostou a nebudou jen „způsobně“ ležet v postýlce a
kočárku. Jakmile začnou lézt, chodit po čtyřech a později po dvou, musíme být obezřetnější a
dbát na jejich bezpečnost, aby nikam nespadly, nevlezly, kam nemají, nestrkaly prstíky
například do zásuvek apod. Je-li součástí Vašeho bytu i balkón nebo lodžie, představuje toto
místo určité nebezpečí, že by mohlo dítě přelézt zábradlí a spadnout. Necháte-li však
balkón, lodžii zasklít, podstatně eliminujete toto nebezpečí. Zasklívací systémy od firmy
BALKON SYSTEM,s.r.o. jsou 2 x jištěné a dítě do 120cm je neotevře.

Zasklení lodžie, balkónu - větší teplo doma
V místnosti, která souvisí s balkónem, lodžií, můžete ubrat během topné sezóny, nastavení
teploty na termostatu, protože rozhodnete-li se pro zasklení, dojde automaticky ke
zvýšení teploty v přilehlé místnosti o několik stupňů, a o rozdílu teploty samotné
zasklené lodžie, balkónu snad nemusíme ani mluvit.

Bydlíte-li v bytě, kde jsou ještě původní okna a balkónové dveře, je vhodné je vyměnit za
moderní plastová okna a dveře, chcete-li kromě jiného ušetřit na topení. Ovšem, pokud si
ponecháte původní okna i dveře, a místo toho zvolíte spíše zasklení balkónu a lodžie, efekt
bude v tomto druhém případě větší.

Vliv zasklení lodžie, balkónu na jejich životnost
Nesmíme zapomenout zmínit to, že zasklením lodžie, balkónu významně prodloužíte
jejich životnost, protože na ně nebudou v takovém měřítku působit vnější nepříznivé vlivy
– vítr, déšť, sníh, kroupy aj. Zasklením také preventivně předcházíte zatékání do pláště.

Zasklení balkónu, lodžie v nižším podlaží
Bydlíte v prvním patře a máte obavy, že poté, co si na balkon dáte třeba stroj na cvičení, že
Vám ho někdo zcizí, právě proto, že bydlíte nízko nad zemí? Vaše obavy jsou zbytečné,
protože veškeré zasklívací systémy které vyrábí firma BALKON SYSTEMs.r.o. nelze po
úplném zavření systému z vnitřní strany zvenku otevřít.
Navíc díky zasklení významně snížíte prašnost, uspoříte nemalé částky na energii
za topení, ale také snížíte hlučnost z ulice.

Nevýhoda spočívající v zasklení lodžie, balkónu
Tolik chvály a pozitiv na zasklení lodžií, balkónů…, že by se zasklením nesouvisela žádná
nevýhoda? Jedinou nevýhodou, kterou můžete zaznamenat, je občasné umývání zasklení
a nutnost větrání. Na druhou stranu, když lodžie, balkón nejsou zasklené, musíte zametat
prach, spadané kousíčky omítky, ale také exkrementy od ptáků a pak ještě musíte vytírat.
Takže v porovnání s tím, je umytí zasklených tabulek které se dají otáčet méně namáhavé i
méně častější.
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