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Możliwości modernizacji budynków 
wielkopłytowych – balkony i loggie
Dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska

1. Wprowadzenie

Budownictwo�prefabrykowane�stanowiło�wiodącą�techno-
logię polskiego budownictwa mieszkaniowego okresu po-
wojennego.�Do�początku�lat�90.�ubiegłego�wieku�wykonano�
z�elementów�wielkopłytowych�około�połowy�z�wszystkich�
powstałych�budynków�mieszkalnych�wielorodzinnych�[1].�
Pierwsze tego typu obiekty zaczęto oddawać do użytku pod 
koniec�lat�50.,�zatem�najstarsze�z�nich�mają�już�ponad�60�lat.�
Po�długim�okresie�eksploatacji�część�budynków�wykazuje�
oznaki�zużycia�technicznego�i�funkcjonalnego�[2].
Zużycie techniczne widoczne jest najczęściej w elementach 
obiektu stanowiących potencjalnie słabe miejsca w kon-
strukcji�budynków�wielkopłytowych,�bezpośrednio�nara-
żonych na oddziaływanie środowiska zewnętrznego, w tym 
wilgoci�i�temperatury�[3].�Do�elementów�tych�należą�przede�
wszystkim�balkony�i�loggie.�Problem�widocznych�uszkodzeń�
konstrukcji�oraz�warstw�wykończeniowych�dotyczy�głównie�
budynków,�w�których�nie�były�prowadzone�systematycznie�
remonty.�Procesy�destrukcyjne�przebiegają�znacznie�szyb-
ciej w obiektach charakteryzujących się niską jakością wyko-
nania,�a�także�wzniesionych�z�niskiej�jakości�prefabrykatów.�
Dodatkowo�w�części�budynków�wielkopłytowych�stwierdza�
się występowanie balustrad balkonowych niespełniających 
wymagań�rozporządzenia�[4].
Skrajne przypadki złego stanu technicznego konstruk-
cji dotyczą na przykład postępujących zmian w geometrii 
ustroju konstrukcyjnego loggii, w tym przemieszczania się 
poszczególnych�elementów.�Taki�stan�rzeczy�może�dopro-
wadzić�do�wystąpienia�katastrofy�budowlanej.�Znany�jest�
przypadek demontażu zniszczonych konstrukcji loggii bu-
dynku�wysokiego�[2].
Drugi�typ�zużycia�budynku�–�zużycie�funkcjonalne�jest�zwią-
zane�ze�wzrostem�wymagań�użytkowych.�Przykładowo�doty-
czy�gabarytów�balkonów�lub�loggii.�Najczęściej�te�elementy�
budynku�nie�spełniają�oczekiwań�mieszkańców,�gdyż�cha-
rakteryzują�się�niewystarczającą�powierzchnią�użytkową.�
Dodatkowo ich szerokość zostaje drastycznie zmniejszo-
na w procesie termomodernizacji i związanym z nim mon-
tażem na ścianie zewnętrznej dodatkowych warstw mate-
riałowych.
W�części�obiektów�w�ogóle�nie�występują�balkony�lub�log-
gie.�Na�niektórych�z�nich�wykonano�tylko�tzw.�portfenetry,�

a na innych balkony nie zostały przewidziane w poziomie 
parteru.�Współcześnie�możliwe�jest�wprowadzenie�tam�no-
woczesnych�konstrukcji�balkonów�lub�loggii,�dostawionych�
lub�podwieszonych�do�budynku.
Biorąc pod uwagę oba typy zużycia budynku, działania na-
prawcze�obiektów�wielkopłytowych�można�przeprowadzać�
dwutorowo, wykonując pełnowartościowe remonty balko-
nów�i�loggii,�mające�na�celu�przywrócenie�ich�właściwego�
stanu technicznego albo dokonując całkowitej wymiany 
zniszczonych�elementów.�Pierwsze�rozwiązanie�zagwaran-
tuje przedłużenie technicznej sprawności obiektu przy za-
chowaniu�pierwotnych�elementów�konstrukcyjnych�i�gaba-
rytów,�bez�zmiany�oryginalnego�wyglądu�budynku.�Drugie�
rozwiązanie�będzie�wymagać�przeprowadzenia�robót�roz-
biórkowych�i�wykonania�całkowicie�nowej�konstrukcji,�jed-
nak�umożliwi�znaczącą�poprawę�warunków�użytkowych,�
redukcję�mostków�termicznych,�a�także�poprawę�ogólnej�
estetyki�obiektu.

2. Remont balkonów i loggii

Pojęcie�remontu�zdefiniowane�w�ustawie�Prawo�budow�- 
lane�[5]�obejmuje�wykonywanie�w�istniejącym�obiekcie�bu-
dowlanym�robót�budowlanych�polegających�na�odtworzeniu�
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwa-
cji,�przy�czym�dopuszcza�się�stosowanie�wyrobów�budow-
lanych�innych�niż�użyto�w�stanie�pierwotnym.
Zatem�remont�balkonów�i�loggii�powinien�doprowadzić�
do�przywrócenia�ich�właściwego�stanu�technicznego.�Za-
kres�remontu�może�być�różny,�może�uwzględniać�tylko�bie-
żące potrzeby i obejmować na przykład same roboty ma-
larskie.�Remont�kompleksowy�powinien�jednak�dotyczyć�
całego szeregu prac, w tym wymiany warstw podłogowych 
ułożonych�na�płycie�stropowej/podestowej�wraz�z�hydro-
izolacją,�obróbkami�blacharskimi,�a�także�obejmować�wy-
mianę�balustrad.
Działania renowacyjne na obiekcie powinny zostać poprze-
dzone�dokonaniem�oceny�stanu�technicznego�budynku.�Pro-
cedury diagnostyczne i sposoby postępowania prowadzące 
do jednoznacznej oceny trwałości i bezpieczeństwa budyn-
ków�wielkopłytowych,�w�tym�ich�poszczególnych�elementów,�
a także możliwości modernizacyjne zostały szeroko opisane 
w�literaturze�przedmiotu�m.in.�w�[1,�6,�7,�8,�9�i�10].



PRZEGLĄD BUDOWLANY  5/2020

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY
A

R
T

Y
K

U
ŁY

 P
R

O
B

L
E

M
O

W
E

28

Utrzymanie�obiektu�w�należytym�stanie�technicznym�i�es-
tetycznym�według�[5]�jest�obowiązkiem�właściciela�lub�za-
rządcy�obiektu�budowlanego.�W�budynkach�mieszkalnych�
wielorodzinnych,�z�reguły�ciężar�prowadzenia�remontów�
w�mieszkaniach�leży�po�stronie�lokatorów.�Remonty�czę-
ści�pozamieszkaniowej�oraz�elementów�zewnętrznych�bu-
dynków�organizowane�są�przez�ich�właścicieli/zarządców.�
Wyjątek może stanowić remont loggii, często ograniczony 
do�wykonania�napraw�miejsc,�w�których�występują�ubytki�
betonu w złączach oraz do wykonania nowych powłok ma-
larskich�na�zewnętrznej�powierzchni�płyt�ściennych.�W�przy-
padku,�gdy�remont�całego�wnętrza�loggii�–�ścian�oraz�sufitu�
pozostawi się mieszkańcom, istnieje ryzyko, że prace te nie 
zostaną zrealizowane kompleksowo i jednocześnie przez 
wszystkich,�tylko�w�różnym�czasie�i�na�różnym�poziomie�ja-
kościowym.�Może�to�doprowadzić�do�sytuacji,�w�której�nie�
zostanie�przywrócony�właściwy�stan�techniczny�wszystkich�
loggii.�Ucierpi�na�tym�także�estetyka�obiektu.
Zdarzają�się�przypadki�budynków,�w�których�przez�cały�okres�
eksploatacji nie przeprowadzono żadnych prac remonto-
wych.�Wówczas�najczęściej�mamy�do�czynienia�z�widoczny-
mi oznakami destrukcji obiektu, na przykład w postaci zawil-
gocenia�płyt�podestowych,�pęknięć�i�uszkodzeń�elementów�
betonowych, złuszczonych powłok malarskich na ścianach 
i�sufitach,�korozji�blach�okapowych,�a�także�odspojonych�
płytek�ceramicznych�stanowiących�posadzkę.
Brak�remontów�prowadzi�do�zaawansowanej�korozji�beto-
nu�i�stali�zbrojeniowej.�W�przypadku�loggii,�w�których�wy-
stępuje�niska�jakość�wbudowanych�elementów�ściennych�
i stropowych połączona z niedokładnym montażem, brak 
działań naprawczych może doprowadzić do wystąpienia 
niebezpiecznej�sytuacji�deformacji�węzłów�połączeniowych,�
a�także�do�przemieszczeń�poszczególnych�elementów.�Nie-
podjęcie właściwych działań naprawczych może doprowa-
dzić do utraty stateczności konstrukcji i w skrajnym przy-
padku�do�zawalenia�się�całego�pionu�loggii.

Ponieważ�cechą�charakterystyczną�elementów�prefabry-
kowanych wielkopłytowych jest niewielka grubość otuliny 
betonowej zbrojenia, na wielu obiektach można zaobser-
wować zniszczenia korozyjne spowodowane karbonatyza-
cją�betonu.
Problem dotyczący stanu technicznego balustrad najczęściej 
jest�związany�z�ich�mocowaniem�oraz�z�występującą�korozją.�
Mocowanie balustrady bezpośrednio do wierzchu płyty stro-
powej�z�definicji�zmniejsza�powierzchnię�użytkową,�a�także�
utrudnia wykonanie hydroizolacji oraz montaż blachy oka-
powej.�Miejsca�połączenia�balustrady�z�konstrukcją�budyn-
ku�najbardziej�narażone�są�na�zniszczenia�korozyjne.�Osobny�
problem stanowią mocowania ciężkich balustrad betono-
wych�lub�stalowych�z�wypełnieniem�płytą�betonową.�Na�czę-
ści�obiektów�całkowicie�zrezygnowano�z�ciężkich�balustrad,�
zastępując�je�lekkimi�metalowymi.�Możliwe�jest�zastosowa-
nie nowoczesnych rozwiązań na bazie konstrukcji aluminio-
wej�lub�stalowej�nierdzewnej�albo�ocynkowanej.�Istnieje�tak-
że wiele rozwiązań wypełnień, na przykład w postaci paneli 
ze szkła bezpiecznego, paneli aluminiowych, paneli z blachy 
perforowanej�lub�płyt�włóknocementowych.
Już na etapie projektowania remontu należy uwzględ-
nić�przepis�zawarty�w�rozporządzeniu�[4]�mówiący,�o�tym,�
że�w�budynku�na�kondygnacjach�położonych�powyżej�25�m�
nad terenem można stosować loggie wyłącznie z balustra-
dami�pełnymi.
Uszkodzenia�płyt�stropowych�balkonów�i�loggii�występują�
najczęściej w miejscach bezpośrednio narażonych na działa-
nie wilgoci, czyli w rejonie czoła i krawędzi zewnętrznej pły-
ty.�Spowodowane�są�oddziaływaniem�ujemnej�temperatu-
ry.�Przyczyn�powstania�zawilgocenia�należy�szukać�przede�
wszystkim�w�niespełniających�swej�roli,�często�źle�wykształ-
towanych�i�niewłaściwie�zamocowanych�obróbkach�blachar-
skich.�Zniszczenia�korozyjne�blach�okapowych,�występu-
ją�głównie�na�styku�z�gładzią�cementową�i�betonem�płyty,�
a także występuje niedostateczny stan techniczny warstwy 
hydroizolacyjnej�[11].

Rys. 1. Widok zniszczonego węzła konstrukcji loggii budynku 
wysokiego

Rys. 2. Widok skorodowanej płyty podestowej loggii budynku 
wysokiego
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Zawilgocenie spodu płyt nad ostatnią kondygnacją może 
wynikać także z nieszczelnego pokrycia dachowego, szcze-
gólnie�na�styku�płyta�dachowa�loggii�i�ściana�zewnętrzna�
budynku.
Istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia jest usunięcie 
wszystkich�wyrobów�zawierających�azbest.�Takie�wyroby�
zostały zastosowane w kilku systemach wielkopłytowych 
na�przykład�w�elementach�loggii.
Kompleksowe roboty remontowe powinny doprowadzić 
do�przywrócenia�właściwego�stanu�warstw�ułożonych�na�pły-
tach�stropowych.�Z�punktu�widzenia�trwałości�istotne�jest�
wykorzystanie systemowych rozwiązań materiałowych do-
tyczących�hydroizolacji,�podkładów�pod�posadzkę,�a�także�
samej�posadzki.�Zastosowanie�nowoczesnych�materiałów�
nie�podnosi�jednak�standardu�użytkowego�balkonów�i�log-
gii.�Szczególnie�uciążliwe�w�eksploatacji�są�niewielkie�bal-
kony.�Nieznaczną�poprawę�funkcjonalności�można�uzyskać,�
zwiększając powierzchnię użytkową poprzez wprowadze-
nie innego niż pierwotnie sposobu mocowania balustrady, 
na�przykład�do�spodu�płyty�stropowej.
Pierwotny układ warstw na płycie stropowej składał się 
z izolacji przeciwwilgociowej z papy i przekrycia całości 
najczęściej�w�postaci�gładzi�cementowej�wraz�z�cokołami.�
Gładź�cementowa�pomalowana�lub�także�w�surowej�po-
staci stanowiła właściwą posadzkę lub na niej bezpośred-
nio�układano�płytki�ceramiczne.�Najbardziej�zniszczone�
są�te�podłogi,�w�których�nie�wykonano�posadzki�z�płytek,�
gdyż�sama�gładź�przez�kilkadziesiąt�lat�eksploatacji�pod-
legała�bezpośredniemu�oddziaływaniu�czynników�atmos-
ferycznych.�Badania�wykazały�częste�występowanie�pod-
łoża słabo zagęszczonego, porowatego i zawilgoconego, 
o�wysokiej�nasiąkliwości�i�niskiej�wytrzymałości�[11].�Spę-
kane i zawilgocone warstwy podposadzkowe oraz posadz-
ki�należy�bezwzględnie�wymienić.�Zdemontować�należy�
także�skorodowane�lub�nieprawidłowo�wykonane�obrób-
ki�blacharskie�oraz�zniszczoną�hydroizolację.�Możliwe�jest�
wykonanie�nowych�izolacji�w�postaci�pap,�folii,�mas�lub�
mat�uszczelniających.�Do�zachowania�tradycyjnego�ukła-
du�warstw�można�wykorzystać�modyfikowane�zaprawy�
cementowe lub mieszanki betonowe na bazie odpowied-
nio dobranych kruszyw i cementu, co zapewni odpowied-
nią trwałość podkładu pod posadzkę i wydłuży czas jego 
użytkowania.�Istotne�jest�spełnienie�wymagań�dotyczą-
cych minimalnej grubości podkładu, a także minimalne-
go�spadku.�Samą�posadzkę�można�wykonać�na�przykład�
w postaci szczelnych, trwałych i łatwych w zastosowaniu 
powłok�na�bazie�żywicy�epoksydowej.�Takie�rozwiązanie,�
pozwala na uzyskanie łatwo zmywalnej i estetycznej po-
wierzchni�w�dowolnym�kolorze.�Dodatkowo�możliwe�bę-
dzie wyeliminowanie wad charakteryzujących posadzki 
z�płytek�ceramicznych,�m.in.�powstawanie�z�czasem�wy-
tarcia�i�uszkodzenia�spoin�pomiędzy�płytkami.
Wszelkie ubytki betonu w konstrukcji należy uzupełnić, 
a odsłonięte zbrojenie należy oczyścić i odtworzyć otulenie 

na�przykład�przy�użyciu�gotowych�zapraw�naprawczych.�
Ściany�loggii�oraz�spody�płyt�stropowych�balkonów�i�loggii�
można dodatkowo pokryć tynkiem szlachetnym, co będzie 
stanowiło�dodatkową�warstwę�ochronną�konstrukcji.�Wszel-
kie�zastosowane�materiały�powinny�być�mrozoodporne.
Roboty malarskie powinny stanowić ostatni etap prac, 
po wykonaniu wszelkich napraw konstrukcji, po wymia-
nie�obróbek�blacharskich,�warstw�podposadzkowych�i�sa-
mej�posadzki.

3. Wykonanie nowych balkonów i loggii

W�sytuacji,�w�której�elementy�konstrukcji�balkonu�lub�loggii�
wykazują poważne uszkodzenia i nie ma możliwości przy-
wrócenia�im�właściwego�stanu�technicznego�lub�działania�
naprawcze�byłyby�z�punktu�widzenia�finansowego�ekono-
micznie nieuzasadnione, należy rozważyć możliwość prze-
prowadzenia�całkowitej�wymiany�konstrukcji�tych�elementów�
budynku.�Ponieważ�nie�istnieją�już�wytwórnie�prefabryka-
tów�wielkopłytowych,�które�umożliwiałyby�wykonanie�od-
powiednich płyt, należałoby więc dorobić je indywidualnie, 
zgodnie�z�archiwalną�dokumentacją�techniczną.�Dodatko-
wo niezbędne byłoby opracowanie projektu konstrukcji 
uwzględniającej�współczesne�wymagania�normowe.�Wy-
konanie�więc�nowych�elementów�konstrukcyjnych�w�pier-
wotnej�technologii�byłoby�bardzo�kosztowne.�Poza�tym�
otrzymano by typowe rozwiązanie charakteryzujące się 
wieloma mankamentami, z niewielkimi rozmiarami balko-
nów�lub�loggii,�a�także�zawierające�niekorzystny�z�punktu�
widzenia ochrony cieplnej układ bezpośredniego połącze-
nia�elementów�z�bryłą�budynku.�Ogólna�estetyka�obiektu�
mogłaby ulec zmianie, co najwyżej przy zastosowaniu no-
wego�typu�balustrad.
Istnieje możliwość realizacji całkowicie nowej konstrukcji 
prefabrykowanej�opartej�na�szkieletowym�ustroju�nośnym�
ze�stali�lub�z�aluminium.�Współcześnie�wykonywane�są�log-
gie�i�balkony�jako�dostawne�lub�podwieszane.�Wymiana�sta-
rych,�zniszczonych�i�niefunkcjonalnych�elementów�stanowi�
racjonalny kierunek działań remontowych i modernizacyj-
nych�w�obszarze�budownictwa�wielkopłytowego.
Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych 
i materiałowych pozwala na uzyskanie nowej jakości użyt-
kowej�i�estetycznej.�Wprowadzenie�szerszych�i�dłuższych�
płyt podestowych powiększy powierzchnię użytkową i po-
prawi�funkcjonalność�balkonu�lub�loggii.�Poprawie�może�
ulec�także�ogólny�wygląd�budynku.�Zakres�wymiany�bal-
konów�lub�loggii�powinien�być�możliwie�jak�najszerszy�
i obejmować cały budynek lub chociażby jedną klatkę, 
tak aby nie wprowadzać znaczących zmian w wyglądzie 
zewnętrznym�obiektu.
Konstrukcje dostawne produkowane są jako lekkie szkie-
letowe�z�zastosowaniem�lekkich�elementów�tworzących�
podłogę,�a�także�dach.�Wykonywane�są�w�postaci�pojedyn-
czych�zestawów�lub�zespołu�–�pionu,�zawierającego�kilka�
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lub�kilkanaście�poziomów�podestów.�Całość�posadawiana�
jest�poprzez�słupy�na�fundamencie�oraz�mocowana�punk-
towo�do�budynku.
Konstrukcje podwieszane są mocowanie do budynku w po-
ziomie�podłogi�oraz�na�wysokości�balustrady.
Konstrukcje dostawne i podwieszane zwykle są wykonywa-
ne przy budynkach niskich i średnio wysokich, ale możliwe 
jest wykonanie ustroju nośnego loggii przy obiektach wy-
sokich.�Należy�pamiętać,�że�według�wymagań�rozporządze�- 
nia�[4]�w�budynku�na�kondygnacjach�położonych�po-
wyżej�25�m�nad�terenem�zabrania�się�stosowania�balko-
nów,�a�stosowanie�logii�zabronione�jest�powyżej�55�m 
nad�terenem.
Składowe ustroju nośnego oraz balustrady przygotowywa-
ne�są�w�zakładzie�produkcyjnym.�Elementy�metalowe�za-
bezpieczone�są�trwałymi�powłokami�malarskimi.�Działania�
na�budowie�ograniczone�są�do�montażu.
Jedną z najistotniejszych kwestii z punktu widzenia bezpie-
czeństwa jest właściwe zamocowanie dostawianego szkie-
letu�do�konstrukcji�budynku.�Mocowanie�jest�wykonywane�
zwykle�w�poziomie�stropów,�punktowo,�za�pomocą�sta-
lowych�kotew.�Każde�miejsce�połączenia�kotwy�w�ścianie�
powinno�być�zbadane.�Założenia�projektowe�mocowania�

powinny�uwzględniać�specyfikę�tworzywa�betonowego�
i�fizyczne�możliwości�wykonania�trwałego�połączenia.�Słu-
py nośne można opierać na stopach, ławach lub całościo-
wo�na�płycie�fundamentowej.
Nowoczesne�rozwiązania�ustroju�balkonów�i�loggii�mają�
szereg�zalet,�wśród�których�należy�wymienić:

możliwość�zwiększenia�powierzchni�użytkowej�w�porów-•�
naniu z rozwiązaniami dotychczasowymi;

likwidację�mostków�termicznych�liniowych,�charakte-•�
rystycznych dla tradycyjnych konstrukcji wspornikowych 
balkonów�i�logii�bezpośrednio�przyległych�do�konstrukcji�
budynku (pozostają tylko mostki punktowe w miejscach po-
łączenia nowego ustroju nośnego z budynkiem);

stosunkowo szybki montaż ustroju nośnego z gotowych •�
elementów�modułowych;

uzyskanie�trwałej�konstrukcji,�fabrycznie�zabezpieczo-•�
nej przed korozją;

możliwość�zastosowania�w�obiektach,�w�których�istnie-•�
ją�tylko�tzw.�portfenetry;

poprawę�estetyki�obiektu.•�
Ponadto istnieje możliwość zastosowania systemowych roz-
wiązań zabudowy balkonu lub loggii, co może być szcze-
gólnie�atrakcyjne�dla�użytkowników�niższych�kondygnacji.�
Pełna�zabudowa�tworzy�swoistą�przegrodę�buforową,�za-
bezpieczającą przed zawilgoceniem pochodzącym z opa-
dów,�przenikaniem�zanieczyszczeń,�ograniczającą�straty�
ciepła potrzebnego do ogrzania mieszkań, a także zabez-
pieczającą przed wpływem wysokiej temperatury w okresie 
letnim.�Dodatkowo�obniżeniu�ulega�poziom�hałasu�docho-
dzącego�do�mieszkań.�Przegroda�stanowi�także�zabezpie-
czenie�przed�włamaniem.
Demontaż�istniejących�balkonów�lub�loggii�powinien�
zostać przeprowadzony ściśle według wytycznych za-
wartych�w�projekcie�robót�rozbiórkowych.�Istotne�jest�
prowadzenie działań w odpowiedniej kolejności z bez-
względnym�zachowaniem�zasad�bezpieczeństwa.�Ponie-
waż�prace�rozbiórkowe�najczęściej�dotyczą�obiektu�za-
mieszkałego, konieczne jest pełne odizolowanie miejsca 
działania.�Należy�zabezpieczyć�drzwi�balkonowe,�najle-
piej�przez�ich�zakrycie�na�przykład�płytami�OSB.�Dodat-
kowo należy zabezpieczyć miejsce składowania zdemon-
towanych�elementów.

4. Podsumowanie

Przyszłość�budynków�wielkopłytowych�w�sposób�natural-
ny�związana�jest�z�remontami�i�modernizacjami.�Działania�
te�umożliwią�wydłużenie�życia�obiektów�oraz�poprawę�
ich�właściwości�użytkowych.�Sposoby�modernizacji�zna-
ne�i�stosowane�od�lat�w�krajach�zachodniej�Europy�powo-
li�wprowadzane�są�na�grunt�polski.�Rosnące�wymagania�
użytkowników,�co�do�jakości�warunków�mieszkaniowych,�
można zaspokoić poprzez wprowadzenie zmian w archi-
tekturze�i�konstrukcji�budynków.�Zmiany�te�dotyczą�także�
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Rys. 3. Przykład nowoczesnego rozwiązania balkonów dostawnych 
na bazie szkieletu z profili aluminiowych
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elementów�zewnętrznych,�w�tym�balkonów�i�loggii.�Z�jed-
nej strony możliwe jest wykonanie kompleksowego remon-
tu�przy�zachowaniu�istniejących,�pierwotnych�elementów�
konstrukcyjnych – płyt podestowych balkonowych oraz płyt 
podestowych i ściennych loggii, a także na wielu obiektach 
zachowaniu�pierwotnych�balustrad.�Jednakże�działania�ta-
kie mogą tylko nieznacznie poprawić właściwości użytko-
we�balkonów�i�loggii.�Nie�rozwiążą�problemu�istniejących�
mostków�termicznych,�charakterystycznych�dla�tradycyj-
nych�rozwiązań�wspornikowych.
Drugi�sposób�modernizacji�polega�na�całkowitej�wymia-
nie�balkonów�lub�loggii�na�nowe,�wykonane�na�bazie�
konstrukcji�dostawnych�lub�podwieszanych�do�budynku.�
Dzięki�temu�możliwa�jest�poprawa�funkcjonalności,�w�tym�
zwiększenie powierzchni użytkowej poprzez wykona-
nie�podestów�o�większym�niż�pierwotnie�wysięgu�lub�też�
o�większej�szerokości.�Możliwa�jest�eliminacja�liniowych�
mostków�cieplnych�oraz�poprawa�ogólnej�estetyki�obiek-
tu.�To�rozwiązanie,�choć�technicznie�bardziej�skompliko-
wane od rozwiązania pierwszego, wydaje się być w pełni 
uzasadnione,�gdyż�w�przyszłości,�oprócz�wzrostu�wyma-
gań użytkowych, zewnętrzne elementy konstrukcyjne 
zaczną wykazywać wysoki stopień zużycia technicznego 
i�w�związku�z�tym�będą�wymagały�dużych�nakładów�na�re-
monty.�Z�czasem�tradycyjne�działania�naprawcze�zaczną�
stawać�się�nieopłacalne.
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