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Ocelové balkony a lodžie



KOVOJIH

Firma vznikla roku 1992, sídlo a výrobní halu má na jihu Čech u Jindřichova Hradce. Zabývá se zámečnickou výrobou 
a to především ocelových stavebních prvků a lehkých konstrukcí. Jedná se např. o zábradlí, schodiště, ploty apod. 

Hlavním našim výrobním programem posledních let je výroba a montáž 
závěsných balkonů a lodžií na panelové domy.

Od založení � rmy klademe důraz na preciznost a kvalitu našich výrobků.
V roce 2005 jsme získali Malý průkaz způsobilosti a Certi� kát ČSN EN ISO 9001 : 2001.
Vyrábíme typizované řady závěsných balkonů a lodžií vlastní konstrukce, které jsou chráněny 
Úřadem průmyslového vlastnictví. 

 V roce 2009 jsme vybudovali novou moderní halu na výrobu balkonů. 
 Využíváme nejmodernějších trendů a technologií při výrobě i montáži. 
 Díky tomu se životnost balkonů a lodžií prodloužila na cca 40–50 let. 
 Při konstrukci nových výrobků spolupracujeme se statikem a konstrukční kanceláří.  
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Vyrábíme 3 odlišné 
typy balkonů 
 Optimal, Dynamik, Galant
 + Golem – atypický balkon o rozměru 1,4 × 7,2 m 

2 typy ocelových lodžií 
 Trend, Dominant 

Balkony a lodžie se od sebe liší půdorysným 
tvarem a rozměrem.

Novým technickým 
řešením balkonu 
je spád podlahy od líce fasády pro bezproblémové 
odtékání dešťové vody před balkon. 

 Dešťová voda odtéká v celé přední části balkonu.
 Výplně balkonů a lodžií podléhají moderním trendům. 
 Barevnost opláštění balkonů je vybírána ze vzorníku 
 RAL v různých barevných odstínech se škálou 
 cca 35 barev.

BALKON OPTIMAL BALKON DYNAMIK BALKON GALA  NT

900 × 2 500 mm / 1 200 × 2 500 mm 1 200 × 2 500 mm 1 200 × 2 500 mm
Rozměry vychází z užitečné plochy podlahy balkonů – celkový rozměr balkonu je o 100 mm větší.



OSVĚDČENÍ & CERTIFIKÁTY
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BALKON GALA  NT LODŽIE TREND LODŽIE DOMINANT

1 200 × 2 500 mm 1 300 × 3 300 mm 1 300 × 3 300 mm

NAŠE FIRMA NEUSTÁLE ZDOKONALUJE A VYTVÁŘÍ NOVÉ 

INOVACE BALKONU PRO PANELOVÉ DOMY

MÁME ZA SEBOU STOVKY REALIZACÍ S INSTALACÍ ZÁVĚSNÝCH 

BALKONŮ. REALIZACE PROVÁDÍME PO CELÉ ČR



BALKON OPTIMAL
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ROZMĚRY
900 × 2 500 mm
1 200 × 2 500 mm



BALKON DYNAMIK

ROZMĚR
1 200 × 2 500 mm
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BALKON GALANT
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ROZMĚR
1 200 × 2 500 mm



Ocelové lodžie jsou vyráběny ve dvou půdorysných     
tvarech a rozměrech. 

Rozměry ocelové lodžie

I. varianta rozměru –1 300 × 3 300 mm 
Lodžie osazena na původní závěsy, rozteč závěsů 2 500 mm 
(bytová jednotka má stávající balkon).

II. varianta rozměru – 1 300 × 3 600 mm 
Lodžie osazena na nové závěsy, rozteč závěsů 3 600 mm 
(bytová jednotka nemá stávající balkon).

OCELOVÉ LODŽIE

VÝHODY
ocelové lodžie
 Snadná a rychlá montáž    

(pasuje na původní rozteče závěsu).
 Větší prostor balkonu.
 Konstrukce balkonu je připravena   

na případné zasklení.
 Odtékání dešťové vody před balkon.
 opláštění balkonu tvoří kompozitní desky,  

které balkonu dodají moderní vzhled.
 Neubírá místnosti světlo.
 Poloviční pořizovací náklady oproti   

betonové lodžii. 
 Žádné náklady na údržbu.
 Životnost dvojnásobně delší oproti   

původnímu balkonu.



 
Konstrukce lodžie je tvořena z uzavřených  
pro�lů, chráněna žárovým pozinkováním.

 Podlahu balkonu tvoří protiskluzový   
hliníkový plech, který je vkládán do lodžie  
a pomocí lišt je přinýtován. 

 Výplň balkonu tvoří kompozitní deska o síle  
4 mm. Složení desky 0,5 mm alu plech + 3 mm  
jádro + 0,5 mm alu plech. Deska výplně je   
osazena hliníkovými lištami, které vytvoří   
hliníkový rám a ten je vložen do obvodového  
ocelového rámu lodžie a je přinýtován.

 Váha ocelové lodžie je cca 280 kg.

Technické informace

MOŽNOST ZASKLENÍ 

UZAVŘENÍ LODŽIE

 protiskluzový 
hliníkový plech

 odtok dešťové 
vody
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Balkon přes dvě   
místnosti 
 Balkon je osazen přes dvě místnosti      
 s užitečnou plochou 1,4 × 7,2 m. 
 Balkon je zavěšen na dvou závěsech      
 s podpěrnou středovou konzolí. 
 Balkon byl vytvořen v Projekční      
 kanceláři statika a dynamika staveb      
 Ing. Jaroslava Hejla.
 Statika kotvení závěsů byla vytvořena      
 � rmou Fischer international s. r. o      
 Ing. Pavlem Řezáčem, který poté      
 provedl kontrolní měření výtažných      
 sil při realizaci závěsů.

BALKON GOLEM 

ROZMĚR
1 400 × 7 200 mm

 kanceláři statika a dynamika staveb      

Statika kotvení závěsů byla vytvořena      
 � rmou Fischer international s. r. o      
 Ing. Pavlem Řezáčem, který poté      
 provedl kontrolní měření výtažných      

RE
A

LI
ZO

VA
LI

 J
SM

E 
N

EJ
V

ĚT
ŠÍ

 Z
Á

V
ĚS

N
Ý

 B
A

LK
O

N
 V

 Č
R 

8



9

TECHNICKÉ INFORMACE

Konstrukce balkonů je tvořena z otevřených a uzavřených ocelových pro� lů, které jsou chráněny žárovým pozinkováním. 
Při žárovém zinkování dochází k deformacím a proto je podlaha do balkonu vkládána zvlášť a přikotvena pomocí lišt. 
Tím docílíme, že podlaha balkonu zůstane rovná.

DO BALKONU VKLÁDÁME 2 DRUHY PODLAH 

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

U KAŽDÉHO TYPU 
BALKONU A LODŽIE 

 je možnost zakrýt spodní pohledovou   
 část rovným plechem.

je možnost zakrýt spodní pohledovou   

I. varianta 

Prodloužené táhlo na balkoně s osazením 
na původní závěs (montáž – plechová kapsa, 
spodní opěrka).

II. varianta  
Krátké táhlo na balkoně osazení prostavovací konzole 
na původní závěs (montáž – prostavovací konzole, 
spodní opěrka).

Tyto varianty se používají při revitalizaci obvodového pláště kde se balkony musí předsadit 
cca o 120 mm před panel aby izolant nezasahoval do balkonu.

I. rovný pozinkovaný plech II. slzičkový hliníkový plech



I. varianta osazení závěsů do šťítového 
panelu s francouzskými dveřmi
Výhodou tohoto zavěšení je, že se nemusí vyřezávat otvor 
pro balkónové dveře. Na tento závěs lze zavěsit balkony 
Optimal, Dynamik a Galant, lodžie Trend a Dominant.

OSAZENÍ balkonů a lodžií na nových pozicích
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II. varianta osazení závěsů 
do parapetního panelu
U tohoto zavěšení se musí vyříznout otvor pro balkonové 
dveře a vyztužit panel ocelovou konstrukcí. Na tento závěs 
lze zavěsit balkony Optimal, Dynamik a Galant.

III. varianta osazení závěsů do příčných panelů místnosti. 
U tohoto zavěšení se musí vyříznout otvor pro balkónové dveře a vyztužit panel ocelovou konstrukcí. Na tento závěs lze použít 
lodžie Trend a Dominant o půdorysném rozměru 1 300 × 3 600 mm.

Tyto varianty zavěšení 
doporučujeme realizovat 
při kompletní revitalizaci 
panelového domu.

NA PANELOVÝ DŮM 

KDE DOSUD 

BALKONY NEBYLY



 Tato zábradlí realizujeme na původní balkonovou betonovou    
 desku s kotvením do parapetního panelu.
 Výplně jsou řešeny příčkami, pro� lovým plechem, polykarbonátem  
 nebo drátosklem. 
 Základní povrchová úprava je žárové pozinkování.

BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ
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 Ocelová konstrukce je žárově pozinkovaná. 
 Materiál stříšky např. komorový polykarbonát,     
 trapézový plech apod. 

STŘÍŠKY NAD BALKONY A VCHODY
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SUŠÁKY NA PRÁDLO

DOPLŇKY
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VZORNÍK 
BAREV

 Výběr z cca 35 barev 
 a odstínů vzorníku RAL
 (zobrazení barev je pouze 
 orientační).

DŘEVĚNÁ PODLÁŽKA

Polyestersat 25 µm, 0,5 mm (PS 25)

 Vyrobená z terasových prken s drážkovaným   
 protiskluzovým povrchem.
 S ochranným impregnačním a vrchním nátěrem.

Satmat 35 µm, 0,5 mm (SM 35)

Satpur 50 µm, 0,5 mm (SP 50)

Colorcoat HPS 200®

metalická povrchová úprava

RAL 3009
červenohnědá

RAL 3011
červená

RAL 8017
hnědá

RAL 9005
černá

RAL 8023
měděná

RAL 9006
stříbrná

RAL 7000
šedá

RAL 7024
gra� tová šeď

RAL 7035
světle šedá

RAL 9002
šedobílá

RAL 9010
bílá

RAL 8016
mahagón

RAL 6005
tmavě zelená

RAL 1012
písková

RAL 6029
zelená

RAL 1021
žlutá

RAL 5010
modrá

RR 032
tmavě hnědá

RAL 3016
korálově červená

RAL 8004
cihlová

RR 028
višňová

RR 032
tmavě hnědá

RR 011
zelená

RR 023
gra� tová šeď

RR 750
cihlová

RAL 8017
hnědá

RR 033
černá

RR  029
višňová

RR 032
tmavě hnědá

RR 750
cihlová

RR 033
černá

Aluzinek
AlZn

červená hnědá černá terakota

Pozinkovaná
ocel FeZn



KONTAKT

www. kovojih. cz

JIŘÍ HAJNA – KOVOJIH
Hospříz 68 
377 01  Jindřichův Hradec
Sídlo � rmy: Hospříz

Tel./Fax: +420 384 397 069
E-mail: kovojih@centrum.cz, kovojih@seznam.cz
Jiří Hajna – tel.: +420 776 664 828
Martin Hajna – tel.: +420 775 285 115

Jindřichův 
Hradec

Hospříz

Dolní Pěna

Horní
Žďár

Buk

Děbolín

Radouňka Rodvínov

Oldřiš

Jindřiš

Kačlehy

Horní Skrýchov

Dolní Skrýchov

Blažejov

směr Č. Budějovice směr N. Bystřice

směr Telč

směr Pelhřimov

směr Praha


