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HÖJ- OCH SÄNKBAR INGLASNING

BYT SKEPNAD PÅ SEKUNDEN

Investera i ett bättre läge
Gör din altan, balkong eller varför inte brygga,
till ett ännu mysigare ställe för avkoppling
och sällskap. 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 och solen gassar.
Cit i Lä® är ett modernt underhållsfritt koncept
för höj- och sänkbar inglasning. Med denna
unika produkt får du ut maximalt av din uteplats
och du behöver inte rätta dig efter nyckfulla
vindar. Komplettera med fast överljus för
helinglasning eller välj fasta uppgraderingsbara
sektioner för ett snyggt glasräcke.
Med vår höj- och sänkbara inglasning investerar
du i ett bättre läge och förlänger säsongen.

FÖRLÄNGER SÄSONGEN

Enkelt att ställa in önskad höjd
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 precis
på den höjd du vill – utan att du behöver låsa
fast det.
Det går också att få Cit i Lä® med elektrisk
manövrering.
Standardhöjder (max bredd 2200 mm):
• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)
• 900/1500 mm
• 1000/1700 mm
• 1100/1900 mm
• 1200/2100 mm (max bredd 2000 mm)

En dörr med utsikt
Komplettera din inglasning med en robust dörr i
samma utförande – höj- och sänkbar.
Standardbredd på dörröppning är 800 mm.

ATT HÖJA OCH SÄNKA

STORA ELLER SMÅ PROJEKT

Teknisk information
Cit i Lä® höj- och sänkbara inglasning är tillverkad
i aluminium och laminerat personsäkerhetsglas.
Som tillval går det att få slipade glaskanter, frostat
glas/mönstrad folie eller annat material i den nedre
fasta delen.
Partierna är i standardutförande aluminiumfärgade
men det går även att få dem pulverlackerade i olika
kulörer.
Det finns flera typer av fötter för infästning mot
befintlig konstruktion och ett flertal montagebeslag för t ex sammankoppling av sektioner,
vägganslutningar samt hörn. Alla beslag är
tillverkade i rostfritt stål och det går också att få
dem pulverlackerade i olika kulörer.
Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson
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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