
Mer om BOBACH Balkong 

Vi har mer enn 3000 kvadratmeter innendørs 

produksjonslokale og har derfor: 

• Full kontroll over produksjonen 

• Raskere leveringstid  

• Væruavhengihet 

• Få timer på byggeplassen 

• Komplette balkonger blir sendt fra adressen vår 

BOBACH Balkong kan tilpasses alle fasader, 

bæres i konsoll, festes på bakveggen og med 

innfestning gjemt bak rekkverket. Konsollene  

er skreddersydde konsoller, dermed kan 

balkongen monteres enkelt og effektivt.  

Dette kan gjøres enten av dine egne eller våre 

montører. Balkongen er vedlikeholdsvennlig  

og har integrert avrenningsystem.  

Kontakt 

Rørdalsvej 198 - 9220 Aalborg Øst—DK  
 +45 9815 1800 - www.bobach.dk 

BOBACH – MERE END 100 ÅRS ERFARING AT BYGGE PÅ  

 
Sett sammen din egen balkong og få 
fordeler som om den var standard 

Som nevnt tilbys BOBACH Balkonger i flere 

varianter. Siden de består av spesifikke 

alternativer er du sikret lavere priser, raskere 

levering så vel som de mest optimale 

løsninger. Du kan dermed i stor grad sette 

sammen balkongen din selv og likevel oppnå 

fordeler som om det var en standardmodell. 



               BOBACH  Balkong 

Med mer enn 100 års erfaring har vi utviklet stålkonstruksjoner i høy kvalitet og robust 

design, alt i de mest effektive løsningene. Vi eksporterer det vi er gode på, 

 nemlig stålkonstruksjoner for store byggeprosjekter, spesielt balkonger. 

BOBACH Balkongen er preget av robust 

Dansk Design, som utstråler unikhet,  

sikkerhet og høy kvalitet.   

I tilegg til visuelt design og komfortable 

materialer er balkongen produsert i høy  

Dansk Kvalitet fra bunn til topp.   

Hele balkongen er fabrikkmontert. Den er 

produsert av våre erfarne smeder og montører 

i våre egne store produksjonshaller og 

uteområder.  

Dette betyr at balkongene blir levert komplett 

og bare trenger montering ved ankomst. 

Dermed få timer på byggeplassen. 

Gulv: 

  Hardt tre          Kompositt     Trykkbehandlet     Varmebehandlet 

Undertak: 

 Stålplate  Malt stålplate  Eternit / Extreme 

For flere visualiseringer, besøk www.bobach.dk 

   Spiler         Glass som fyll i rekkverk       Glass montert utvendig 

Rekkverk: 

Design din egen balkong 

En balkong skal selvfølgelig passe inn i de sine omgivelser. Derfor kan du sette sammen 

BOBACH Balkongen din etter egne ønsker.  Du kan sette sammen balkongen din basert  på 

følgende variasjonsalternativer. 

Alle våre leverandører er nøye utvalgt,  

og vi bruker tremateriale som er  

FSC-merket.  

Vi er sertifisert for CE-merking av 

kvalitetsstandarden EN 1090 i alle 

byggeriets utførelsesklasser. 

*Alternativt kan glass byttes ut med plate / ramme med strekkmetal 


