
Terrass på tak i Johanneshov

Balkong i Nacka Balkong på Östermalm 

Höj- och sänkbara glasräcken - vindskydd 
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. 

Cit i Lä® är ett modernt underhållsfritt koncept för höj- och sänkbara 
vindskyddssystem. Med denna unika produkt får man ut maximalt av sin uteplats 
och man behöver inte rätta sig efter nyckfulla vindar. 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 du vill, utan att du 
behöver låsa fast det. Det går också att få Cit i Lä® med elektrisk manövrering. 

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

Solterrass eller inglasad altan? Med får du både och. 



BREDD 
HÖJD 

Max 2200 mm per sektion (Klassisk).
Standardhöjder: 

TJOCKLEK 
GLAS 

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

INSTALLATION 

TILLVAL 

TILLVERKAD AV 

Naturanodiserat aluminium som standard.
Tillval: pulverlackerat Svart sablé, Vit RAL 9010 eller valfri RAL / NCS standardkulör.
Det finns flera typer av golvbeslag för infästning mot befintligt underlag. Det 
finns även ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, 
vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.
Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd.
Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge.
Eldrift.
Motvikt i glas.
Överljus, Förlängda stolpar, Regntätning.
Dörrar, Hörnstolpar, Blomlådor.
Svalson AB, Sverige

Se www.arcocrown.se för mer information. 
Rätt till ändringar förbehålles. 

Arco crown solskydd & inredning | Sjöviksvägen 77 |117 57 Stockholm | 
08-581 666 89  info@arcocrown.se | arcocrown.se 

EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE 

Klassisk fast räcke Klassisk Höj & sänkbar Klassisk höj & sänkbar
med överljus

TEKNISK INFORMATION 

Cit i Lä Klassisk Cit i Lä Premium Cit i Lä Diamant
Aluminiumprofiler runt fast glas samt höj- och sänkbart glas Slipad överkant på höj- och sänkbart glas Slipad överkant på fast glas samt över- och underkant på 

höj-och sänkbart glas
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