
Vindskydd på sekunden
Restauranger som kan erbjuda god komfort på sin uteservering där gästerna slipper 
problem med blåst och ruskväder har också goda möjligheter att öka sin omsättning.
 
Café au Lä® är ett modernt underhållsfritt höj- och sänkbart staket/vindskydd som är 
utvecklat helt utifrån specifika kundförfrågningar. Med denna unika produkt får man ut 
maximalt av sin uteservering och man behöver inte rätta sig efter nyckfulla vindar. 
Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör det enkelt 
för gästerna  att själva ställa in önskad höjd. Det går även att få Café au Lä® i elektriskt 
utförande.

Vindskyddet är tillverkat i aluminium och förses i standardutförande med lamellglas 
både den nedre fasta delen och i den höj- och sänkbara delen. Kombinera med tak 
eller markis för maximal komfort. 

Öppen uteservering eller inglasad restaurang? 
Med slipper du välja.  
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Les Ruinettes, Verbier  (VN-PLU)

Brasserie Augustina (Eximius BVBA) Beachclub O (VN-PLU)



BREDD  Max 2200 mm per sektion
HÖJD   Standardhöjder: 

• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge) 
• 900/1500 mm 
• 1000/1700 mm 
• 1100/1900 mm 
• 1200/2100 mm (max bredd 2000 mm)

TJOCKLEK  90 mm
GLAS   5 mm lamellglas i den höj- och sänkbara delen. Den nedre 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 valfri RAL standardkulör.

INSTALLATION   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. Allt i rostfritt stål.

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

  Eldrift.
TILLVERKAD AV Svalson AB, Sverige

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

  

Svalson AB · Tel. 0911-667 25 
Box 584 · 943 28 Öjebyn · Sverige

sales@svalson.com · www.svalson.com

TEKNISK INFORMATION

EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

 Nedsänkt läge Upphöjt läge med  Upphöjt läge med logotype
  frostat nedre glas


