
Höj- och sänkbar inglasning med maximerad öppning
Café au Lä® – SPLITT är en helt ny variant av höj- och sänkbar inglasning för miljöer där man kan 
fästa inglasningen uppåt mot exempelvis undertak, balkong eller pergola. Tack vare det kan varje 
parti göras betydligt bredare och högre än standard Café au Lä®. 

Med Café au Lä® – SPLITT får man en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de 
två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt. Inglasningen är enkel att öppna 
och stannar på valfri höjd – utan att låsas fast. Café au Lä® – SPLITT är tillverkad i aluminium och 
förses i standardutförande med personsäkert lamellglas i både de fasta och i de höj- och sänkbara 
delarna.
 
Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson
Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa att du får ett säkert räcke/
vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Cit i Lä® är testad för vindlast och 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.

Öppet för solen eller stängt för vinden?
Med   kan kunden själv välja.
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FRI ÖPPNING  Upp till 3,6 m2, exempelvis: 
(B x H) 2000 x 1800 mm (fri öppning=3,6m2) 
(B x H) 2700 x 1350 mm (fri öppning= 3,6m2)

TJOCKLEK  90 mm
GLAS   5 mm lamellglas i de höj- och sänkbara delarna. Den nedre och övre fasta 

delen är som standard försedd med 6 mm klart lamellglas men frostat glas 
eller annat material kan fås som tillval.

YTBEHANDLING   Naturanodiserat aluminium som standard. 
Tillval: pulverlackerat i vitt, svart eller valfri RAL standardkulör.

INSTALLATION   Det finns flera typer av montagebeslag för infästning mot befintligt underlag, 
undertak, balkong, pergola etc. Samtliga i rostfritt stål.

TILLVAL Nyckellås för stängt eller öppet läge.
TILLVERKAD AV Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.  
   

TEKNISK INFORMATION

EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

Svalson AB · Tel. +46 911 667 25 
Box 584 · 943 28 Öjebyn · Sverige
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