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Om Svalson
Jo, det är vi som gör skjutluckorna. Du kanske inte tänker på det, men våra skjutluckor och inglasningar 

finns där du är. Hos Korvgubben i Luleå och på Disney Resort i Shanghai. På tunnelbanestationerna 

och i Diors butiker. På apoteken och i vip-logen på Manchester Uniteds hemmaarena Old Trafford. På 

NK och på restauranger. På flygplatserna och på grannens balkong.

Svalson var först på marknaden med eldrivna skjutluckor. Vi är fortfarande världsledande. Det är 

ingen konst att vara först. Men för att fortsätta leda behöver du alltid vara steget före konkurrenterna 

och alltid vara beredd att ge lite till. Det är vi.

Vi uppfinner, utvecklar och äger patenten. Men det är inte det viktigaste. Nyckeln till att vara 

världsledande i 35 år är – åtminstone om du frågar mig – att ha den bästa produkten, på det sätt 

kunden vill ha den, till det bästa priset.
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Restauranger och caféer

Café au Lä® höj- och sänkbara inglasning är speciellt framtagen för att restauranger och caféer ska kunna erbjuda 

sina kunder god komfort på sin uteservering. Café au Lä® skyddar matgästerna mot kalla vindar och omilt väder 

vilket gör det mycket trevligare och mer bekvämt att äta ute. 

Investera i ett bättre läge

Inglasningen är tillverkad i naturanodiserat aluminium och klart, laminerat personsäkerhetsglas som standard. Som 

tillval går det att få pulverlackerat i valfri standardkulör och flera olika glasalternativ. 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.

Enkelt för gästerna att själva ställa in önskad höjd

Använd glasytan som skyltfönster för logo eller namn

Kombinera med tak, markis eller pergola för maximal 

komfort. 

Reducerar störande trafikljud

Nyckellås finns som tillval

Funktioner & möjligheter
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Öppen uteservering eller inglasad restaurang
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Altaner och terrasser

Gör din altan, terrass eller varför inte brygga, t i l l  ett ännu mysigare ställe för avkoppling och sällskap. 

Med en enkel manöver skärmar du av såväl blåsiga sommardagar som kulna höstkvällar.  Med Cit i  Lä® 

väljer du själv om du vil l  ha öppet för solen eller stängt för vinden.

Vindskydd på sekunden

Med Cit i Lä® får du staket, inglasning och vindskydd i ett - skräddarsytt efter dina behov. Du väljer själv färg – naturanodiserat 

aluminium är standard och det går att få pulverlackerat i valfri standardkulör. För insynsskydd finns opalfolie, mönstrad 

folie eller grått glas som tillval. Det finns ett flertal varianter som samtliga går att kombinera med varandra utifrån vilket 

behov som finns. Fast räcke, höj- och sänkbar inglasning, med fast överljus eller SPLITT helinglasning.

Cit i Lä® är testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE/SP – Research Institutes of Sweden.

Enkelt att ställa in önskad höjd

Slipade horisontella glaskanter finns som tillval

Förlänger säsongen 

Går att få i valfri standardkulör

Välj mellan klart glas, opalfolie, mönstrad folie eller grått glas

Funktioner & möjligheter
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Öppet för solen eller stängt för vinden
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Helinglasning med maximal öppning

SPLITT är en variant av höj- och sänkbar inglasning där man får en komplett inglasning med maximal öppningsyta 

tack vare de två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt. 

Optimalt skydd mot väder och vind

SPLITT passar bra i miljöer där man vill ha en komplett inglasning med optimalt skydd för dåligt väder. Den är 

fullt kompatibel med standard Cafe au Lä® / Cit i Lä®  och kan integreras i samma installation för att uppnå bästa 

möjliga lösning. Tack vare infästning i både under- och överkant kan varje parti göras betydligt bredare och högre än 

standardräcket. 

Skyddar från hårda vindar och bistert väder

Helinglasning med maxad utsikt

Reducerar störande trafikljud

Funktioner & möjligheter
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Maximal bredd, höjd och öppning



Kombinera utifrån önskat behov

Fast räcke, höj- och sänkbar inglasning, med fast överljus eller SPLITT helinglasning - samtliga varianter går att 

kombinera utifrån önskat behov. Som tillval finns pulverlackerat i valfri standardkulör samt olika glasalternativ 

eller annan fyllning, till exempel VIVIX® fasadskiva.

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa att du får ett säkert räcke/vindskydd och inglasning 

med hög kvalitet. Balkongräcket är också testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE/SP – Research 

Institutes of Sweden, samt CE-märkt enligt EN 1090.

Fast räcke kan uppgraderas till höj- och sänkbart

Enkelt att installera innanför befintligt räcke

Testat för vindlast och personsäkerhet

CE-märkt enligt EN 1090

Funktioner & möjligheter

System med många möjligheter

Svalson Balkongsystem är ett system med många möjligheter. Det finns ett flertal varianter som samtliga går 

att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. 
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Ännu smartare inglasning

Smarta tillbehör som kan uppgradera produkterna till ett mer mångsidigt användande, en längre säsong och 

dessutom snyggare design.
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Mer glas - mindre profiler

Vår höj- och sänkbara inglasning går att få med slipade horisontella glaskanter och glasmotvikt. Slipade glaskanter 

tillför en ny dimension till utsikten och ger ett väldigt elegant uttryck. Det går att få i ett flertal olika varianter – 

överkant och/eller underkant på det höjbara glaset,  på det fasta glaset och på eventuellt fast överljus.
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Fast räcke eller helinglasning

Ett fast räcke är ett bra alternativ där delar av terrassen ligger i ett skyddat läge och det kanske inte finns behov för höjbart 

vindskydd. Räcket kan förses med en snygg räckesprofil och om behov uppstår, går det att i efterhand uppgradera räcket 

med ett höjbart glas.

Fast överljus tätar utrymmet upp till tak och ger en helinglasad altan eller balkong och regntätningsprofilen 

förhindrar vatten att komma in. Fast överljus levereras som standard med förlängda stolpar för att lyftas 

på befintlig inglasning men det går också att få överljus utan sidostolpar. 

Designade glaspartier för personligare uttryck

Café au Lä®/Cit i Lä® förses som standard med personsäkert lamellglas och som tillval finns ett flertal olika alternativ. 

Till exempel slipade glaskanter, opallamellglas eller grått glas, frostad eller mönstrad folie, egen logotype eller VIVIX® 

fasadskivor.

En dörr med utsikt

Komplettera inglasningen med en robust dörr i samma utförande – höj- och sänkbar. Standardbredd på dörröppning är 

800 mm. Finns även som dubbeldörr och man kan välja mellan lamellglas eller polykarbonat.



Tillbehör
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Hajfena

4 st/set

Klämfot

2 st/set

Torgfot

2 st/set

Fästplatta för hörn 90°

2 st/set

Fotplatta för bult

2 st/set

Balkongfot utanpåliggande

2 st/set

Hörnklämfot

Rak fästplatta

2 st/set

Justerbar fästplatta

2 st/set

Z infästningsprofil

2 st/set

Låsbygel för hänglås

2 st/set

Nyckellås för nedsänkt/

upphöjt läge

Fästlist för tätt stående partier 

Gångjärn för hörn (ej  90°) 

2 st/set

Intervallås

Hörnstolpe



Teknisk specifikation
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Bredd

Höjd

Tjocklek

Bredd SPLITT

Höjd SPLITT

Glas

Ytbehandling

Installation

Övriga tillval

Tillverkad av

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. 

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 sänkbara partier. För utförande SPLITT, se nedan.
*För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räcke vara minst 1100 mm.  

90 mm

Max 2700 mm

Max 3500 mm

Personsäkert lamellglas, 6 mm i fasta delarna och 5 mm i de rörlig delarna. Som tillval finns bl a  
slipade horisontella glaskanter, opallamellglas eller grått glas, frostad eller mönstrad folie.

Naturanodiserat aluminium är standard och som tillval finns vitt, svart eller annan valfri standard-
kulör. 

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

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

Svalson AB, Sverige
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Tester och certifieringar

Patent

Tester och certifieringar

European Patent No. EP2483505

•  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.
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www.svalson.com

sales@svalson.com

0911-667 25

S VA L S ON MÖ JL IG G ÖR L Ä NG R E U T E S Ä S ONG  OC H 

N YA A N VÄ NDNING S OMR Å DE N F ÖR DIN   ING L A S NING . 

V I  H A R ÖV E R 3 5  Å R S E R FA R E NHE T  OC H DE S S U T OM 

M A S S OR AV N Y TÄ NK A NDE ME D A R B E TA R E .


