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Tietoa Svalsonista
Kyllä, me valmistamme lasiliukuovia. Et ehkä tule tätä ajatelleeksi, mutta meidän lasiliukuovemme ja 

lasituksemme ovat siellä, missä sinä olet. Disney Resortissa Shanghaissa. Tukholman metroasemilla 

ja Diorin myymälöissä. Apteekeissa ja Manchester Unitedin kotiareenan Old Traffordin VIP-loungessa. 

Tavarataloissa ja ravintoloissa. Lentokentillä ja naapurin parvekkeella.

Svalson toi ensimmäisenä markkinoille sähkökäyttöiset liukuovet. Olemme edelleen johtava yritys 

maailmalaajuisesti. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että on ensimmäinen. Mutta johtoasemassa 

pysyminen edellyttää, että on aina askeleen edellä kilpailijoita ja valmis antamaan aina hitusen 

enemmän. Sellaisia me olemme.

Me keksimme, kehitämme ja omistamme patentit. Se ei kuitenkaan ole tärkeintä. Avain siihen, että 

olemme olleet maailmanjohtava 35 vuoden ajan – ainakin jos minulta kysyt – on se, että meillä on 

paras tuote, joka täyttää asiakkaiden toiveet parhaaseen hintaan

1

TJ, Svalson AB



Ravintolat ja kahvilat

Nostettava ja laskettava Café au Lä® -lasitus on suunniteltu erityisesti ravintoloille ja kahviloille, jotta ne voivat 

tarjota asiakkailleen mahdollisimman mukavat olosuhteet terassilla. Café au Lä® suojaa ruokailijoita kylmältä 

tuulelta ja kolealta säältä, mikä tekee ulkona syömisestä miellyttävämpää. 

Sijoita parempiin olosuhteisiin

Lasitus on valmistettu luonnonväriin anodisoidusta alumiinista. Vakiona kirkas, laminoitu turvalasi. Lisävarusteena 

saatavana valinnaisella vakiovärillä pulverimaalattuna ja tarjolla on myös useita lasivaihtoehtoja. Nostettava ja laskettava 

lasi tasapainotetaan vastapainoilla, joten sitä on helppo nostaa ja laskea. Vastapaino saa lisäksi nostettavan lasin 

pysähtymään halutulle korkeudelle ilman lukitsemista. Kun hankit korkeussäädettävän Café au Lä® -lasituksen, sijoitat 

parempiin olosuhteisiin ja pidennät sesonkia.

Asiakkaiden on helppo itse asettaa lasi haluamalleen

korkeudelle

Käytä lasipintaa näyteikkunana logolle tai nimelle

Yhdistä kattoon, markiisiin tai pergolaan ja maksimoi 

mukavuus. 

Vähentää häiritsevää liikenteen melua

Avainlukko lisävarusteena

Toiminnot & mahdollisuudet
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Avoin terassi tai lasitettu ravintola
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Verannat ja terassit

Tee verannastasi ,  terassistasi tai vaikkapa laituristasi entistä vi ihtyisämpi paikka rentoutumiseen ja 

seurusteluun. Saat helposti suojaa niin tuulisi in kesäpäiviin kuin vii leisi in syysiltoihin. Kun valitset Cit 

i  Lä® päätät itse, haluatko pitää lasit avoinna auringolle vai sulkea ne tuulelta.

Tuulensuoja sekunnissa

Cit i Lä® sisältää kaiteen, lasituksen ja tuulensuojan samassa paketissa – tarpeittesi mukaan räätälöitynä. Valitset itse 

rungon värin – luonnonväriin anodisoitu alumiini on vakiona, mutta runko on saatavana myös pulverimaalattuna 

haluamallasi vakiovärillä. Näkösuojaksi saatavana opaalikalvo, kuviollinen kalvo tai harmaa lasi. Valikoimissamme on useita 

vaihtoehtoja, joita voi yhdistellä tarpeen mukaan. Kiinteä kaide ja korkeussäädettävä lasitus, myös kiinteällä ylälasilla tai 

SPLITT-kokolasitus.

Cit i Lä® -lasitus on läpikäynyt Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen RISE/SP:n testit koskien tuulikuormaa, 

henkilöturvallisuutta sekä kovia iskuja.

Helppo asettaa halutulle korkeudelle

Hiotut vaakasuorat lasireunat lisävarusteena

Pidentää sesonkia 

Saatavana valitsemallasi vakiovärillä

Valitse kirkas lasi, opaalikalvo, kuviollinen kalvo tai 

harmaa lasi

Toiminnot & mahdollisuudet
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Avoinna auringolle tai suljettu tuulelta
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Kokonaan lasitettu ja täysin esteetön näkymä

SPLITT on vaihtoehto korkeussäädettävälle lasitukselle. Se on kokonaislasitus joka antaa täysin esteettömän 

näkymän kahden liikuteltavan lasin ansiosta. Lasit avautuvat keskeltä – toinen ylöspäin ja toinen alaspäin. 

Optimaalinen suoja säätä ja tuulta vastaan

SPLITT sopii hyvin ympäristöihin, joihin halutaan täyslasitus suojaamaan mahdollisimman hyvin huonolta säältä. Se 

on täysin yhteensopiva Cafe au Lä® / Cit i Lä® -lasitusten kanssa ja sen voi integroida samaan asennukseen ja siten  

luoda parhaan mahdollisen ratkaisun. Koska lasitus on kiinnitetty sekä ala- että yläosasta, jokaisesta osasta voi tehdä 

huomattavasti leveämmän ja korkeamman kuin vakiokaiteesta. 

Suojaa kovalta tuulelta ja ikävältä säältä

Täyslasitus, joka tarjoaa maksimaalisen näkymän

Vähentää häiritsevää liikenteen melua

Toiminnot & mahdollisuudet
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Maksimaalinen leveys, korkeus ja avoin pinta-ala



Yhdistä tarpeittesi mukaan

Kiinteä kaide, korkeussäädettävä lasitus, myös kiinteällä ylälasilla tai SPLITT-kokolasitus – kaikkia

versioita voi yhdistellä tarpeiden mukaan. Valintaisena pulverimaalaus halutulla vakiovärillä, eri lasivaihtoehtoja tai

verhoilu VIVIX-julkisivulevyllä.

Svalson on Balkongföreningen Norden -yhdistyksen jäsen, mikä varmistaa, että kaide/tuulensuoja on turvallinen ja 

lasitus laadukas. Parvekekaide on läpikäynyt Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen RISE/SP:n testit koskien tuulikuormaa, 

henkilöturvallisuutta sekä kovia iskuja ja sillä on EN 1090 -standardin mukainen CE-merkintä.

Kiinteän kaiteen voi päivittää korkeussäädettäväksi

Helppo asentaa olemassa olevan kaiteen sisäpuolelle

Käynyt läpi tuulikuorma- ja henkilöturvallisuustestin

CE-merkintä EN 1090 -standardin mukaisesti

Toiminnot & mahdollisuudet

Järjestelmä, jolla on monia mahdollisuuksia

Svalson-parvekejärjestelmä on järjestelmä, jolla on monia mahdollisuuksia. Saatavana on useita vaihtoehtoja, 

jotka kaikki voi yhdistää toisiinsa tarpeesta riippuen. 
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Entistä fiksummat lasitukset

Fiksuja ja kaiken lisäksi tyylikkäitä tarvikkeita, joiden avulla voit päivittää tuotteet entistä monipuolisempaan 

käyttöön, entistä pidempään sesonkiin sekä tyylikkääksi lasitukseksi.
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Enemmän lasia – vähemmän profiileja

Nostettava ja laskettava lasitus on saatavana myös hiotuilla vaakasuuntaisilla lasireunoilla ja lasisilla vastapainoilla. 

Hiotut lasireunat tuovat uuden ulottuvuuden näkymään ja luovat todella tyylikkään vaikutelman. Hiottu lasireuna 

voidaan tehdä moniin lasituksiin – nostettavan lasin yläreunaan, alareunaan tai sekä-että, kiinteään lasiin ja 

mahdolliseen kiinteään ylälasiin.
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Kiinteä kaide tai täyslasitus

Kiinteä kaide on hyvä vaihtoehto, kun osa terassista on suojaisassa paikassa eikä nostettavalle tuulensuojalle välttämättä 

ole tarvetta. Kaiteen voi varustaa tyylikkäällä profiililla ja sen voi tarvittaessa jälkikäteen päivittää nostettavalla lasilla.

Kiinteä yläikkuna tiivistää tilan kattoon ja luo kokonaan lasitetun verannan tai parvekkeen. Liitosprofiili 

puolestaan estää veden pääsyn sisään. Kiinteä yläikkuna toimitetaan vakiona pidennetyillä tolpilla, jotta 

sen voi nostaa olemassa olevan lasituksen päälle, mutta se on saatavana myös ilman sivutolppia. 

Design-lasiosat persoonalliseen ilmeeseen

Café au Lä®/Cit i Lä® -lasituksessa on vakiona lamelliturvalasi. Lisävalintana on saatavana useita muita vaihtoehtoja. 

Esimerkiksi hiotut lasireunat, opaalilamellilasi tai harmaa lasi, huurrekalvo tai kuviollinen kalvo, oma logo tai VIVIX®-

julkisivulevyt.

Ovi, josta aukeaa näkymä

Täydennä lasitus vankalla korkeussäädettävällä ovella. Oviaukon vakioleveys on  800 mm. Saatavana myös pariovena ja 

vaihtoehtoina lamellilasi ja polykarbonaattilasi.



Tarvikkeet
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Jalka

4 kpl/setti

111-00230

Puristusjalka

2 kpl/setti

111-00233

Torijalka

2 kpl/setti

111-00237

Liitoslaatta kulmaan 90°

2 kpl/setti

111-00121

Jalkalaatta pulttikiinnitykseen

2 kpl/setti

111-00131

Parvekejalka, päälle 

asennettava, 2 kpl/setti

111-00235

Puristusjalka kulmaan

0-89°/90°

111-00245/247

Suora liitoslaatta

2 kpl/setti

111-00122

Säädettävä liitoslaatta

2 kpl/setti

111-00123

Z-liitosprofiili

2 kpl/setti

111-00125

Lukkolenkki riippulu-

kolle, 2 kpl/setti

111-00142

Avainlukko alaslasketulle/

nostetulle lasille

111-00147

Liitoslista pystyosien 

yhdistämiseen 

111-00124

Sarana kulmaan (ei 90°) 

2 kpl/setti

111-00127

Intervallilukko

111-00144

Kulmatolppa

111-00171



Tekniset tiedot
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Leveys

Korkeus

Paksuus

Ylälasitus

SPLITT

Leveys SPLITT

Korkeus SPLITT

Lasi

Pintakäsittely

Asennus

Muut lisävarusteet

Valmistaja

Enintään 2200 mm* Koskee kiinteitä kaiteita sekä korkeussäädettäviä vakio-osia. 
SPLITT, katso alta.
*Huomaa, että maksimileveyteen voivat vaikuttaa alueen tuulikuormaa koskevat olosuhteet sekä
asennuskorkeus.

Vakiokorkeudet*: 
• 800/1300 mm (alas laskettuna/ylös nostettuna)
• 900/1500 mm
• 1000/1700 mm
• 1100/1900 mm
• 1200/2100 mm (enimmäisleveys 2000 mm)
Koskee kiinteitä kaiteita sekä korkeussäädettäviä vakiokaiteita. SPLITT, katso alta.
*Kun asennetaan yli 2 m:n korkeudelle maasta, korkeuden on oltava vähintään 1100 mm.

90 mm

Kiinteä ylälasitus toimitetaan vakiona pidennetyillä tolpilla, jotta sen voi nostaa olemassa olevan 
lasituksen päälle, mutta se on saatavana myös ilman sivutolppia. Kiinnitetään sivuilta ja/tai ylös 
esimerkiksi kattoon, parvekkeeseen tai pergolaan.

SPLITT on korkeussäädettävä lasitus, joka sopii silloin, kun halutaan täyslasitus suojaamaan 
maksimaalisesti huonolta säältä. Koska lasitus on kiinnitetty sekä ala- että yläosasta, jokaisesta 
osasta voi tehdä huomattavasti leveämmän ja korkeamman kuin vakiokaiteesta. SPLITT on 
täydellinen lasitus, jossa on maksimaalinen avattava pinta-ala kahden liikuteltavan lasin ansiosta. 
Lasit avautuvat keskeltä – toinen ylöspäin ja toinen alaspäin.

Enintään 2700 mm

Enintään 3500 mm

Laminoitu lasi (turvalasi), 6 mm alemmassa kiinteässä osassa ja 5 mm nostettavassa osassa. 
Vaihtoehtona hiotut vaakasuorat lasireunat, opaalikalvo, kuviollinen kalvo ja harmaa lasi.

Vakiona luonnonväriin anodisoitu alumiini. Lisävalintana valkoinen, musta tai muu valinnainen 
vakioväri. 

Saatavana useita jalkamalleja kiinnitettäessä olemassa olevaan alustaan. Saatavana on lisäksi 
erilaisia kiinnitysheloja yksiköiden yhdistämiseen, seinäkiinnityksiin sekä nurkkaliitoksiin. Kaikki 
helat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 

Lukitusmahdollisuus haluttuun korkeuteen. 
Avainlukko ala- tai yläasentoon. 

Svalson AB, Ruotsi
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Testit ja sertifikaatit

Patentti

Testit ja sertifikaatit

Eurooppalainen patenttinro. EP2483505

•  RISE/SP:n, Research Institutes of Swedenin, testaama EN12600-standardin mukaisesti –
Rakennuslasit. Heiluritesti. Impact test method and classification for flat glass.

•  CE-merkintä EN 1090 -standardin mukaisesti ja siten hyväksytty asennettavaksi
parvekkeille ja terasseille, joissa on putoamis- ja henkilövahinkoriski.

• Balkongföreningen Norden -yhdistyksen (BF) jäsen.
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S VA L S ON M A HDOL L I S TA A P IDE MM Ä N 

UL K O S E S ONG IN  J A  UU S I A  K ÄY T T ÖK OH T E I TA 

L A S I T UK S IL L E S I .  ME IL L Ä  ON Y L I  3 5  V UODE N 

K OK E MU S J A  S I TÄ PA I T S I  R Y HM Ä 

INNO VAT I I V I S I A  T Y ÖN T E K I JÖI TÄ .

www.finnkaihdin.fi




