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TERRASS OCH BALKONG 
>> HÖJ- OCH SÄNKBARA CIT I LÄ

När du behöver kombinerat vindskydd och avskärmning på din altan, balkong     
eller uteservering finns våra höj- och sänkbara glaspartier CIT I LÄ. Med en enkel 
manöver skärmar du av såväl blåsiga sommardagar som kulna höstkvällar, men 
inte minst – du kan öppna upp när det är vackert väder! Du får ut maximalt av din 
uteplats och du behöver inte rätta dig efter nyckfulla vindar. 

Svalsons glasräcken är steglöst höj- och sänkbara. 
De balanseras med hjälp av en motvikt - vår egen 
uppfinning. Motvikten gör det enkelt att dra upp 
eller ner glaset - det höjbara glaset stannar på valfri 
höjd utan att du behöver låsa fast glaset. CIT I LÄ är 
en produkt med hög stabilitet och kvalitet.

Vi erbjuder vårt klassiska glasräcke i natur-         
anodiserad aluminium eller pulverlackerad i val-
fri standardkulör. Som standard förses räcket med 
personsäkert lamellglas. Du kan sedan till exempel 
lägga till slipade glaskanter.

För insynsskydd finns opallamellglas, folie eller 
grått glas som tillval. Beroende på underlaget finns 

CIT I LÄ PÅ TAKTERASS I SVART KULÖR MED INYNSSKYDDANDE FOLIE PÅ DET NEDRE FASTA GLASET. CIT I LÄ KLASSISK I VIT KULÖR

flera olika fötter för infästning att tillgå och ett an-
tal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, 
vägganslutningar eller  hörn. Allt i rostfritt stål. 
Våra glasräcken är testade för vindlast, personsä-
kerhet inklusive tung stöt hos RISE/SP – Research 
Institutes of Sweden.

FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER:FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER:

•  Enkelt att ställa in önskad höjd.
•  Går att få i valfri standardkulör.
•  Välj mellan klart glas, opallamell 
 eller grått glas.
•  Förlänger säsongen.
•  Öppet för solen eller stängt för vinden.
•  Fast räcke eller helinglasning.
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>> FLEXIBELT SYSTEM
SOM GÅR ATT KOMBINERA

1. FASTA GLASRÄCKEN1. FASTA GLASRÄCKEN

Det fasta glasräcket är ett enkelt räcke med en 
snygg räckesprofil. Räcket kan uppgraderas till ett 
höj- och sänkbart räcke.

2. HÖJ- OCH SÄNKBARA GLASRÄCKEN2. HÖJ- OCH SÄNKBARA GLASRÄCKEN

När du vill försäkra dig om ett bra vindskydd i ut-
satt läge väljer du ett en klassisk höj- pch sänkbar 
inglasning. Räcket ger även en ljudreduktion.

Svalson CIT I LÄ finns i flera varianter som samtliga går att kombinera med var-
andra. Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa att du får 
ett säkert räcke, vindskydd eller inglasning av högsta kvalitet.

3. FASTA GLAS UPPTILL3. FASTA GLAS UPPTILL

Ett fast glas uptill, ett överljus tätar till utrymmet 
upp till tak eller markis och ger ett fullt vindskydd.
 

1. FASTA GLASRÄCKEN

2. HÖJ- OCH SÄNKBARA GLASRÄCKEN 3. FASTA GLAS UPPTILL
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>> DU VÄLJER 
MELLAN TRE 
UTFÖRANDEN

 

Du kan komplettera inglasningen med en ro-
bust höj- och sänkbar dörr. Standardbredd på 
dörröppningen är 800 mm. Du kan också välja 
en dubbeldörr tillverkad med lamellglas eller 
polykarbonat. 

>> EN DÖRR MED UTSIKT!

 

Vi vill flagga extra för ÅRETS NYHET, 
ett eldrivet CIT I LÄ - räcke. Här behövs 
ingen motvikt då eldrift sköter det rör-
liga glaset. Du höjer och sänker glaset 
enkelt via en väggknapp eller styr med 
fjärrkontroll. Det går också att serie-
koppla. Även eldriven Lä kan beställas 
med slipade glaskanter. 

NYHET SVALSON  NYHE
T 

SV
ALS

ON

>> NYHET!
CIT I LÄ SOM 
DRIVS MED EL!

>> CIT I LÄ / KLASSISK>> CIT I LÄ / KLASSISK

Vårt glasräcke KLASSISK med motvikt är tillver-
kat i naturanodiserad alternativt pulverlackerad 
aluminium i valfri standardkulör.

>> CIT I LÄ / DIAMANT >> CIT I LÄ / DIAMANT 

I utförandet DIAMANT får du tre slipade glaskant- 
er. Med tillval glasmotvikt får du de horisontella       
delarna helt i glas.

>> CIT I LÄ / PREMIUM>> CIT I LÄ / PREMIUM

Väljer du PREMIUM väljer du ett elegant utse-
ende med en slipad glaskant i övre delen av det 
rörliga glaset. Som tillval kan man även välja en 
glasmotvikt.
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Där du vill skydda balkongläget optimalt för dåligt 
väder och vind blir SPLITT en bra lösning. SPLITT 
är fullt kompatibelt med standard CAFE AU LÄ / 
CIT I LÄ och installationerna kan  integreras för 
bästa möjliga lösning. Tack vare infästning i både 
under- och överkant kan varje parti göras betyd-
ligt bredare och högre än standardräcket. 

HELINGLASNING SPLITT 
>> MED MAXIMAL ÖPPNING

SPLITT är en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de rörliga 
glasen som öppnas från mitten, ett uppåt och ett nedåt. En höj- och sänkbar ing-
lasning som är lämplig då det finns möjlighet att fästa inglasningen mot ett under-
tak eller balkong ovanför. Varje parti kan tillverkas betydligt bredare och högre   
än standardräcket. 

FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER:

• Skyddar optimalt för dåligt väder
• Reducerar störande ljud utifrån
• Maximal bredd 2700 mm, höjd 3500 mm
• Helinglasning ger maximal utsikt
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CAFÉ AU LÄ
INVESTERA I BÄTTRE LÄGE 
>> FÖR RESTAURANG OCH CAFÉ 

Svalsons höj- och sänkbara inglasningar för restaurang  och cafémiljö  - CAFÉ AU 
LÄ. Ett skydd mot kalla vindar och oönskat dåligt väder ger gästen god komfort 
och ägaren möjlighet att förlänga sin uteservering.  

Inglasningen är tillverkad i naturanodiserat alu-
minium och klart, laminerat personsäkerhetsglas 
som standard. Som tillval går det att få pulverlack-
erat i valfri standardkulör och flera olika glasalter-
nativ. Det höj- och sänkbara glaset balanseras med 
hjälp av en motvikt vilket gör det väldigt enkelt 
att dra det upp och ner. Motvikten gör dessutom 
att det höjbara glaset stannar på den höjd man 
vill, utan att låsas fast. Med CAFÉ AU LÄ höj- och 
sänkbara inglasning investerar du i ett bättre läge 
och förlänger säsongen. 

FUNKTIONER OCH  MÖJLIGHETER FUNKTIONER OCH  MÖJLIGHETER 

•  Gästen ställer själv enkelt in önskad höjd.
• Reducerar störande ljud utifrån.
• Glasytan kan användas till marknadsföring
 av logotyp eller dekoration och bli ett 
 ”skyltfönster” utåt.
• Nyckellås finns som tillval. 
• Kombinera med tak, markis eller pergola 
 för maximal komfort. 
• Flexibilitet mellan öppen uteservering 
 eller inglasad restaurang eller café
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BREDDBREDD

Max 2200 mm*. Avser fasta räcken samt standard 
höj- och sänkbara partier. För utförande SPLITT, se 
nedan. 
*Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande 
som råder avseende vindlast i området och installationshöjd.

HÖJDHÖJD

Standardhöjder*:
•  800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)
•  900/1500 mm
•  1000/1700 mm
•  1100/1900 mm
•  1200/2100 mm (max bredd 2000 mm)

Avser fasta räcken samt standard höj- och sänk- 
bara partier. För utförande SPLITT, se nedan.
*För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på 

räcke vara minst 1100 mm. 

TJOCKLEKTJOCKLEK

90 mm

ÖVERLJUSÖVERLJUS

Fast överljus levereras som standard med förläng-
da stolpar för att lyftas på befintlig inglasning 
men det går också att få överljus utan sidostolpar.         
Infästning görs i sidorna och/eller uppåt mot ex-
empelvis tak, balkong eller pergola.

SPLITTSPLITT

SPLITT är en variant på höj- och sänkbar inglas-
ning där du önskar en helinglasning med maxi-
malt skydd för dåligt väder. Tack vare infästning 
både i under- och överkant ges ett bredare och hö-
gre parti än standard. Med SPLITT får du en kom-
plett inglasning med maximal öppningsyta tack 
vare de två rörliga glasen som öppnar från mitten 
– ett uppåt och ett nedåt.

BREDD SPLITTBREDD SPLITT

Max 2700 mm

HÖJD SPLITTHÖJD SPLITT

Max 3500 mm

GLASGLAS

Laminerat personsäkerhetsglas. Slipade horison-
tella glaskanter, opallamell, mönstrad folie och 
grått glas finns som tillval.

YTBEHANDLINGYTBEHANDLING

Standardramar av naturanodiserad aluminium 
med tillval i kulörerna vitt, svart eller annan valfri 
standardkulör.

INSTALLATIONINSTALLATION

Det finns flera typer av fötter för infästning mot 
befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal 
olika montagebeslag för tätt stående sektioner, 
vägganslutningar och hörn. Samtliga beslag är till-
verkade i rostfritt stål.

ÖVRIGA TILLVALÖVRIGA TILLVAL

Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd.
Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge.

TILLVERKAD AVTILLVERKAD AV

Svalson AB, Sverige

TILLBEHÖR

HAJFENAHAJFENA

KLÄMFOTKLÄMFOT

TORGFOTTORGFOT

FÄSTPLATTA FÄSTPLATTA 

FÖR HÖRN 90°FÖR HÖRN 90°

FOTPLATTA FOTPLATTA 
FÖR BULTFÖR BULT

  

BALKONGFOT BALKONGFOT 
UTANPÅLIGGANDEUTANPÅLIGGANDE

 

HÖRNKLÄMFOTHÖRNKLÄMFOT
FLEXIBELFLEXIBEL

RAK RAK 
FÄSTPLATTAFÄSTPLATTA

JUSTERBAR JUSTERBAR 
FÄSTPLATTAFÄSTPLATTA

 

Z INFÄSTNINGSPROFILZ INFÄSTNINGSPROFIL

 

LÅSBYGEL LÅSBYGEL 

FÖR HÄNGLÅSFÖR HÄNGLÅS

 

NYCKELLÅS NYCKELLÅS 
FÖR NEDSÄNKT/FÖR NEDSÄNKT/
UPPHÖJT LÄGEUPPHÖJT LÄGE

FÄSTLIST FÖR FÄSTLIST FÖR 
TÄTT STÅENDE TÄTT STÅENDE 

PARTIERPARTIER

GÅNGJÄRN FÖR GÅNGJÄRN FÖR 
HÖRN (EJ  90°) HÖRN (EJ  90°) 

 

INTERVALLÅSINTERVALLÅS

HÖRNSTOLPEHÖRNSTOLPE

TEKNISK SPECIFIKATION
CIT I LÄ OCH CAFÉ AU LÄ
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TESTER OCH 
CERTIFIERINGAR
PATENT PATENT 

European Patent No. EP2483505

TESTER OCH CERTIFIERINGAR TESTER OCH CERTIFIERINGAR 

Testad av RISE/SP, Research Institutes of Sweden, 
enligt EN12600 – Glas i byggnad. Pendulum test. 
Impact test method and classification for flat glass. 

CE-märkt enligt EN 1090 och därmed godkänd 
för installation på balkonger och terrasser där det 
finns risk för fall- och personskador. 

Medlem i Balkongföreningen Norden, BF.

MILJÖ OCH
HÅLLBARHET
 
Svalsons produkter rekommenderas av Sunda Hus 
och är bedömda och godkända av Byggvarube-
dömningen. 

Aluminium är miljövänligt och återvinningsbart. 
Det aluminium Svalson köper i Sverige är mer miljö- 
vänligt än europeisk standard, t ex från Polen.

Glaset i Sverige återvinns till isoleringsmaterial. 
Restfraktioner av laminat återvinns effektivt av en 
återvinningsanläggning i Danmark. Här används 
det renade laminatet som mjukgörare i plastpro-
dukter, som exempelvis i kofångare till bilar, som 
bindemedel i färg samt i lamellrutor.
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>> SVALSON 
MAKE WINDOWS SLIDE
Du kanske inte tänker på det, men våra skjutluckor och inglasningar finns över 
allt - i gatukök, bankhus och på grannens terass. På en tunnelbanestation i Lon-
don, i Diors Parisbutik, på Nordiska Kompaniet i Stockholm och Disney World 
i Shanghai.

1981 hörde en arkitekt av sig till oss på familjeföretaget Svalson om en önskan 
att tillverka en skjutlucka, som man inte behövde öppna och stänga manuellt. 
Vi konstruerade en eldriven skjutlucka som enkelt kunde öppnas och stängas 
med en knapptryckning. Både arkitekt och receptionist var överenstämmande 
nöjda. Vi insåg snart att uppfinningen faktiskt var starten på något större - att 
vi kunde utveckla vår innovation på många fler sätt.

Tillsammans arbetar fler än 50 medarbetare med att kontinuerligt utveckla 
Svalsons produkter. Ingen produkt är den andra lik när det kommer till funktion, 
mått och färg. Varje produkt är anpassad efter kundens behov och önskemål.
I dag lite över fyrtio år senare är Svalson fortfarande ett familjeägt företag och 
inne på andra generationen. Nyckeln till att vara världsledande, om du frågar 
mig, är att ha den kvalitativt bästa produkten på marknaden, anpassad till kun-
dens behov och till ett pris som i konkurrens är det bästa.

Maud Spencer, VD
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>> 
KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION
ELLER FÖRFRÅGAN:
+46 911–667 25
SALES@SVALSON.COM 

SVALSON.COM


