
Vyrábíme vždy jen z kvalitního materiálu s atestem, používáme špičkové nátěrové
hmoty, nerez, plasty apod. Naše stroje mají CNC řízení, naši lidé jsou odborníci
ve svém oboru. Proto Vám garantujeme záruku na povrchovou úpravu 60 měsíců,
na konstrukci 180 měsíců.

Co získáte díky novému designu a konstrukci našeho balkónu?
Více užitné plochy balkónu – 0,3 m2

Více komfortu – vlivem větší půdorysné plochy podesty oproti užitné půdorysné
ploše nedochází při stékání vody k jejímu rozstřiku o madlo níže položeného balkónu,
táhlo závěsu je zevnitř balkónu

Více možností – bezpečnostní výplně balkónu jsou jednotného rozměru z čelní
i bočních stran, tzn. snadno zaměnitelná a vyměnitelná, výběr z mnoha barevných
odstínů, množství volitelných doplňků (sušáky prádla vnitřní a vnější, závěsy na truhlíky,
stříšky, boční zástěny a další)

Více jistoty – výrobek je certifikován Státní zkušebnou a doložen Prohlášením o shodě

Nabízíme Vám komplexní řešení: přijedeme k Vám, navrhneme optimální řešení 
výměny a provedení, posoudíme statiku původních balkónových závěsů, demontujeme
a zlikvidujeme staré balkóny, dodáme a namontujeme nové balkóny a ještě něco navíc...

Kontaktujte nás:
tel.: 517 326 628, mobil: 606 737 581, fax: 517 326 630 
e-mail: sales@bohdalice.cz, www.bohdalice.cz

Závěsné balkóny
určené pro rekonstrukci panelových domů

V kvalitě jsme nekompromisní – nabízíme nejdelší záruku na trhu!
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