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BALKONGSYSTEM
OCH SVALSON OPEN

>>
OM OSS
1981 hörde en arkitekt av sig till oss på familjeföretaget Svalson om en önskan
att tillverka en skjutlucka som man inte behövde öppna och stänga manuellt.
Då konstruerade vi en eldriven skjutlucka som enkelt kunde öppnas och
stängas med en knapptryckning. Arkitekten och receptionisten var nöjda.
Vi insåg snart att uppfinningen var starten på något större - att vi kunde utveckla vår innovation på många sätt.
I dag lite över fyrtio år senare är Svalson fortfarande ett familjeägt företag
och inne på andra generationen. Tillsammans arbetar vi, närmare femtio
medarbetare, med att kontinuerligt utveckla våra produkter. I dag finns det
tredjepartsklassade skjutluckor såväl som skottsäkra och brandklassade.
Ingen produkt är den andra lik när det kommer till funktion, mått och färg.
Varje produkt är anpassad efter behov och önskemål.
I den här broschyren tittar vi närmare på vårt nya eldrivna fönster och på våra
balkonglösningar.
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>>
SVALSON OPEN –
ELDRIVET FÖNSTER
Svalson Open är ett helt nytt designat, vertikalgående och eldrivet fönster i
senaste teknik – anpassat för såväl bostad som det offentliga rummet.
Fönstret består av ett fast och ett vertikalt rörligt övre glasparti. Öppning
och stängning av fönstret sker enkelt via fjärrkontroll, kontrollpanel eller via
en trådlös Smarta hem lösning.
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>>
SVALSON OPEN
Svalson Open med sina stora glasytor ger rummet ett maximalt ljusinsläpp
och möjligheten att nyttja rummets hela golvyta (ersätter fönster/altandörr
som går inåt). Fönstret ger rummet en känsla av att ha balkong där balkong
inte finns.
Det övre glaset är steglöst öppningsbart till valfri höjd och är automatiskt
låst i stängt läge samt i vädringsläge. Det nedre fasta glaset är vikbart inåt för
att underlätta rengöring.
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>>
FÖNSTRETS
UTFÖRANDE
Fönstret tillverkas som standard med 3-glas isolerglas med härdat
och laminerat personsäkerhetsglas. Insida med målade furulister
eller andra träslagslag som till exempel ek, teak etc. Utsida med pulverlackerad aluminium.

STORLEK:
Modulmått max 20x21. Säker bröstningshöjd fast glas 1100–1200 mm.

KONSTRUKTION OCH LÅSNING:
Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt
i luckans karmkonstruktion. Service, underhåll och byte av vitala
delar kan ske från insidan. Fönstret är automatiskt låst i stängt läge
samt i vädringsläge.

MANÖVRERING:
Via kontrollpanel, fjärrkontroll eller Smarta hem lösning.
Manuell nödstängning.
Fönstret är tillverkat i enlighet med gällande direktiv och harmoniserade standard SS-EN 14351-1, fönster och dörrar – produktstandard,
funktionsegenskaper.
Svalson Open är CE-märkt och har kvalitetskrav i nivå med P-märkning
och SFDK samt Boverkets väsentliga krav.
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>>
FLEXIBELT SYSTEM
SOM GÅR ATT
KOMBINERA
Svalson Balkongsystem finns i flera varianter som samtliga går att
kombinera med varandra.

>> FAST GLASRÄCKE
Enkelt glasräcke med en snygg räckesprofil.
Kan uppgraderas till höj- och sänkbart.

>> HÖJ- OCH SÄNKBART GLASRÄCKE
Standard höj- och sänkbart glasräcke som ger ett bra vindskydd i
utsatta lägen. Glasräcket är steglöst höj- och sänkbart, det balanseras av en motvikt vilket gör det enkelt att dra det upp och ner. Ger
även bra ljudreduktion i uppdraget läge.

>> FAST ÖVERLJUS
Ett fast överljus tätar utrymmet mellan tak/markis och glasräcket,
vilket ger en komplett inglasning.
Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa
att du får ett säkert räcke/vindskydd av hög kvalitet.

>>
HELINGLASNING
MED SPLITT
Med SPLITT får man en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare
de två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt. En variant
av höj- och sänkbar inglasning som är lämplig där man kan fästa inglasningen uppåt mot undertak eller balkong. Varje parti kan göras betydligt bredare och högre
än standardräcket.
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>>
GLASRÄCKETS
UTFÖRANDE
Räcket tillverkas som standard i naturanodiserat aluminium och klart, laminerat
personsäkerhetsglas. Ramen kan beställas i valfri RAL standardkulör. Glaset går att
få med opalfolie, mönstrad folie eller som rökfärgat.

MAXBREDD:
2200 mm
Observera att, för varje objekt, beräknas max bredd utifrån de förhållande som råder
avseende vindlast i området och installationshöjd.

STANDARDHÖJDER:
för höj- och sänkbara partier, exklusive ev. överljus:
1100/1900 mm nedsänkt läge/upphöjt läge
1200/2100 mm max bredd 2000 mm

KVALITETSSÄKRAT:
Svalson Balkongsystem är testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt
hos RISE - Research Institutes of Sweden, samt CE-märkt enligt EN 1090.
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>>
TVÅ OLIKA
INFÄSTNINGAR

OVANPÅLIGGANDE
INFÄSTNING
Med ingjutningsgods eller
med borrade hål.

UTANPÅLIGGANDE
INFÄSTNING
Går att få med/utan
täcklock och täckplåt.
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>>

FÖR REFERENSOBJEKT
SE VÅR HEMSIDA:
SVALSON.COM
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KONTAKTA OSS

FÖR MER INFORMATION
ELLER FÖRFRÅGAN:
+46 911–667 25

SALES@SVALSON.COM

PRODUKTION: OLGA & FRIEND - EN DEL AV ÅGRENSHUSET, PRINT ÅGRENSHUSET 2020.

SVALSON.COM

