
Za nejdůležitější přesto považuje firma individuální přístup 
k zákazníkovi, k jeho potřebám a požadavkům. Ke komplet-
nímu technickému poradenství patří i designérské poraden-
ství. V duchu této myšlenky je tým odborníků firmy PEKS-
TRA připraven zaměřit budovy, vytvořit cenovou nabídku 
a  vypracovat i  technickou dokumentaci. Samozřejmostí je 
i demontáž původních balkonů, vlastní výroba a finální mon-
táž nových PEKSTRA balkonů a  lodžií, ocelových zábradlí 
a různých doplňků podle přání a výběru zákazníka. 
Na nabídku služeb a produktů firmy PEKSTRA jsme se ze-
ptali jednatele společnosti pana Pavla Kršky.

 ˙ Kde mají uplatnění Vaše balkony a lodžie?
Jejich uplatnění je širokospektrální. Naše balkony ARCUS, 
IDEAL a NORMAL spolu s ocelovými lodžiemi se hodí nejen 
pro starší panelové a cihlové domy, ale díky moderním archi-
tektonickým trendům jsou určeny i pro novostavby nebo pro 
domy, kde balkony dosud nebyly.

 ˙ Přiblížil byste nám technické parametry jednotlivých 
produktů ?
Názvy balkonů ARCUS, IDEAL a NORMAL jsou podle tvaru 
půdorysu. Ale v současné době je pro klienty důležitý nejen 
tvar, ale také velikost - rozměr balkonu a provedení. A my 
jsme schopni zákazníkům nabídnout jakoukoliv velikost, kte-
rou povolí statik při výpočtu maximálního možného zatížení. 
Naše balkony jsou vyrobeny z ocelové konstrukce, která je 
oboustranně žárově pozinkovaná. Díky této technologii je 
jejich životnost v našich klimatických podmínkách více než 
60  let a  jejich provoz nevyžaduje další náklady. Materiál 
výplně balkonu si může klient vybrat z  několika možností 
pozinkovaný plech s polyesterovým povrchem v různých od-
stínech RAL, perforovaný pozinkovaný plech, vrstvený hliní-
kový kompozit NEOBOND, rovněž v různých odstínech RAL 
nebo v současné době moderní vrstvené bezpečnostní sklo 
Connex v barvě bronzu, mléčné nebo čiré.

Samonosné ocelové lodžie, stejně jako balkony mohou 
mít různý půdorysný tvar, rozměr i  výplň zábradlí. My na-
bízíme nejhlubší lodžie v České republice. Rozměr pro nás 
nepředstavuje žádné omezení, jediným omezením je kliento-
vo přání a statický posudek možného zatížení stavby. Běž-
ně dodáváme lodžie, které mají 2 až 2,5 m hloubky a šířku 
podle přání. Vždy zajišťujeme individuální statický posudek 
a výrobní projektovou dokumentaci, kterou vyhotovují týmy 
našich specializovaných statiků a projektantů.

 ˙ Je možná i  montáž pouze samostatných zábradlí 
nebo jen celých balkonů a lodžií?
Ano, realizujeme i výrobu a montáž samostatných zábradlí. 
Dokonce jsme schopni vyrobit atypické zábradlí podle návr-
hu architekta, popřípadě sériovou a kusovou výrobu ocelo-
vých zábradlí pro opravené i nové bytové domy. Vše záleží 
jen na  požadavcích zákazníka. Při takových individuálních 

designérských požadavcích je také samozřejmostí používání 
kvalitních materiálů a povrchových úprav.

 ˙ Jaké je škála doplňkových produktů, které nabízíte?
Škála doplňkových produktů je opravdu pestrá. K našim bal-
konům a lodžiím nabízíme sušáky na prádlo, boční zástěny, 
dřevěné podlážky a rohože. U domů s našimi balkony často 
dodáváme vchodové a balkonové stříšky různých tvarů, ve-
likostí a materiálů.

 ˙ Proč by se měl zákazník rozhodnout právě pro Vaši 
nabídku služeb?
Oprava starých balkonů, kterou realizují firmy na trhu, je čas-
to kvůli jejich havarijnímu stavu finančně tak náročná, že je 
ekonomicky výhodnější uskutečnit úplnou výměnu za nové 
námi nabízené balkony a lodžie. To je právě důvod, proč by 
se měli zákazníci rozhodnout právě pro naši nabídku služeb. 
A v neposlední řadě je zde již zmíněná kvalita našich služeb 
a produktů, která může být při rozhodování také důležitá.

 ˙ Jaký byl loňský rok a na co se zaměříte v blízké bu-
doucnosti?
V loňském roce se nám podařilo zrealizovat několik zajíma-
vých projektů v České republice, na Slovensku a Polsku. které 
spočívaly nejen v klasické výměně starých balkonu za nové, 
ale i v rozšíření původních zapuštěných lodžií o nový před-
sazený balkon a samozřejmě osazování balkonů i tam, kde 
dosud žádné nebyly. Těmito realizacemi jsme rozšířili svou 
působnost i do nových míst, kde jsme si díky naší odbornosti 
a profesionálnímu přístupu získali další spokojené zákazní-
ky. Vytvořili jsme novou webovou prezentaci, kde se mohou  
podívat na naše výrobky a kde se snažíme zákazníkům vše 
vysvětlit, poradit a pomoci s výběrem. A v současnosti při-
pravujeme nový katalog.  

 ˙ Kam se může zákazník v případě zájmu obrátit?
Na kompletní nabídku našich produktů se každý zájemce může 
podívat na  našich internetových stránkách www.pekstra.cz 
nebo nás může osobně kontaktovat na  telefonním čísle 
605 153 700, popřípadě mailem nainfo@pekstra.cz.

Firma PEKSTRA spol. s r. o. Třeboň
realizuje svou činnost v oblasti poradenství, dodávky a servisu spojeného s výrobou a instalací 
závěsných ocelových balkonů a samonosných ocelových lodžií v bytových domech. Neustálé  
zvyšování odborné způsobilosti vedoucích pracovníků a techniků přispívá k tomu, že balkony 
a lodžie splňují ty nejpřísnější požadavky a kritéria nejen v Česku, ale i v Evropě. Kvalitu produktů 
potvrzují získané certifikáty kvality výroby a Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru. Tato  
skutečnost jen potvrzuje jedinečnost a kvalitní provedení technických a výrobních postupů.
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