
10 bra anledningar till att bli en Cit i Lä® ägare
1. Reglerbarhet – vindskydd på sekunden. 

En höj- och sänkbar inglasning som ger vindskydd och insynsskydd på sekunden. Räcket är utvecklat 
med tanke på att det ska vara extremt lätt och smidigt att använda och det höjs och sänks med ett enkelt 
handgrepp. Välj själv om du vill ha öppet för solen eller stängt för vinden.

2. Utsikt – värna om din utsikt med Cit i Lä®. 
Behåll utsikten! Cit i Lä® löser problemet med att behålla en fin utsikt och samtidigt ge vindskydd på ett 
stilfullt sätt.

3. Skräddarsytt – köp en inglasning som passar. 
Med Cit i Lä® kan du själv bestämma bredd, höjd samt infästningsmöjligheter. Det är också enkelt att 
justera din Cit i Lä® om underlaget ändras, t.ex. resningar i altanen.

4. Färger – vitt, svart eller kanske rött? 
Installationen kan med hjälp av färger smälta in eller sticka ut samt bli en del av en genomtänkt 
yttermiljödesign. För insynsskydd finns opalfolie, mönstrad folie eller rökfärgat glas som tillval.

5. Enkelt – gör det själv eller låt våra proffsiga återförsäljare göra jobbet. 
Passar såväl hemmafixaren som ”hantverkslejaren”. Produkten kräver vanligtvis inte bygglov och har låga 
installationskostnader. Slipp krånglet med bygglovsansökningar och njut av din nya inglasning – sommaren 
är kort. Du kan med enkelhet montera ned inglasningen och förvara den inomhus över vintern.

6. Prisvärt – höj- och sänkbar inglasning till rätt pris. 
Bli ägare till en kvalitetsprodukt tillverkad av specialister inom branschen. 

7. Image – en installation som höjer sig över mängden. 
Varför inte sticka ut bland grannarna med en exklusiv takinstallation? Eller kanske en höj- och sänkbar 
inglasning runt utepoolen? En unik kvalitetsprodukt som ger dig möjligheten att skapa en lyxig och 
exklusiv känsla i din utemiljö – en installation som helt enkelt höjer sig över mängden.

8. Robust – när det blåser kan du lita på din Cit i Lä®. 
Robust stabil konstruktion med möjlighet till nedsänkning vid alltför hårt väder. Installationen ger ett lågt 
vindfång i nedsänkt läge och behöver inte monteras ned vid hårt väder.

9. Underhållsfria ytskikt – en installation från Svalson behöver inte målas om. 
Du behöver inte ned lägga tid eller pengar på ommålning av installationen. Din Cit i Lä® rengörs enkelt 
med vatten vid behov.

10. Säkerhet – Svalson har en gedigen produktutveckling med påkostade kvalitetstester. 
Räckets konstruktion förhindrar att barn eller husdjur lämnar altanen genom springor som kan tänkas 
förekomma i traditionella räcken. Du kan känna dig trygg med en installation från Svalson, vi värnar 
om säkerhet och kvalitet. Cit i Lä® är testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos SP – 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Cit i Lä® är också CE-märkt enligt EN 1090 och därmed godkänd för 
installation på balkonger och terrasser där det finns risk för fall- och personskador.
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