
 

 

 

 

  



Generell informasjon 
 
Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB.  
Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først 
utviklet til restaurantene for at gjestene kunne sitte i le utendørs.  Dette har også blitt svært 
populært på private terrasser/ balkonger, hytter og i kontorlandskap.  
 
Produktene tilbyr med sine høydereguleringer, muligheter som tidligere gjerdesystemer ikke 
har kunnet.  Dette er suverene systemer for støy, vind og leskjerming.  Lavt gjerde når 
forholdene tillater det og bra vindskjerming når det blåser eller er kaldt.  
 
Brukeren kan takket være et motvektssystem, enkelt selv heve/senke glasset til ønsket 
høyde. Konstruksjonen leveres i aluminium, med laminert glass i glassfeltene. De leveres 
som standard i natureloksert aluminium men kan mot et tillegg leveres i ønsket RAL farge.  
 
 

Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon 

  



Produkter og bruksområder 

Balkong 
For å kunne utnytte en balkongs fulle potensial er det viktig å fokusere på de faktorene som høyner 

verdien av uteplassen. Dette gjelder først og fremst vind og utsikt. Med hev og senk gjerder i glass 

beholdes utsikten samtidig som de skjermer mot vær og vind. På denne måten blir balkongen brukt 

mer og leilighetens bruksverdi øker betydelig.   

 

 

 

  



Tegning balkong 

Eksempel 1 

 

Med denne løsningen, som bare består av hev og senk gjerder, fås en innglassing av balkongen som 

skjermer mot vind og støy. 

Eksempel 2 

 

Dette eksempelet viser hvordan en balkong kan se ut om det, i tillegg til hev og senk glass, er montert 

overlys. Overlys er en glasslist som festes i taket over. Denne har som funksjon å gjøre balkongen tett 

når de justerbare glassene er justert til høyeste posisjon. Balkongen blir med denne løsningen tett fra 

gulvet til taket. På denne måten skjermes også balkongen mot regnvær.  



Eksempel 3

 

Forskjellen på denne løsningen og løsningen fra eksempel 2 er at det her er montert profiler hele 

veien opp til taket. Dette muliggjør en helt tett løsning mellom gjerdeelementene i opphøyd 

posisjon. Dette tilsvarer en komplett innglassing av balkongen, men med muligheter for å åpne den 

rørlige delen i midten.  

Utførelse 
For å levere beste mulige resultat lages alle gjerdene på mål. Det må også gjøres en vurdering på 

festemuligheter for å forsikre om at sikkerheten er på topp. Montering er enkelt og smidig. På denne 

måten blir alt skreddersydd etter kundens behov.  

  



Restaurant 
For restauranter er det viktig å ha en tiltrekkende uteservering som tilbyr komfort for gjestene. Med 

hev og senk gjerder beskyttes gjestene mot vær og vind, og uteserveringen kan brukes under alle 

værforhold. Ved å tilby kundene en mulighet til å sitte i le utendørs er mulighetene for en økt 

omsetning store. 

 

 

 

  



  



Kontor 
Siläncio er en hev- og senkbar avskjermning for arbeidsplasser med åpne kontorlandskap.  Det rørlige 

glasset styres av en innebygd motor som enkelt gjør at man kan bytte mellom stillhet og full 

tilgjengelighet på et øyeblikk. Siläncio leveres som standard med lydisolert laminert glass. Med dette 

produktet fås altså en mulighet til både ha et sosialt kontor samtidig som det er enkelt å heve glasset 

om det blir for mye prat og lyd fra andre samtaler i lokalet.  

 

 

 

  



Cit i Lä - Splitt (Nyhet!) 
Splitt er bygd opp med to faste deler oppe og nede, og to rørlige deler i midten. De justerbare 

glassene  i midten fungerer som hverandres motvekter og senker man den nedre delen heves den 

øvre tilsvarende. Dette er en løsning som passer utmerket til balkonger der ønsket er åpenhet 

samtidig som det er ønsket mulighet for komplett innglassing. Mellom profilene blir det helt tett som 

betyr at balkongen er helt beskyttet mot regn og vind når glasset er lukket.  Forskjellen på splitt og 

andre innglassinger som er på markedet er at denne gir mulighet til å åpne rekkverket på balkongen 

loddrett i stedet for sidelengs.  

Den faste delen i bunn kan fås i høydene 1000,1100 og 1200 mm og er godkjent som rekkverk. Splitt 

kan fås i bredder mellom 1000-2200 mm og høyder 2300-3500 mm.  

 

                                                       

Tegningen viser utformingen og funksjonen vises av pilene 



Spesialløsninger og tilbehør for produktene 
Det finns en hel del spesialløsninger og tilbehør som kan oppgradere og optimere den innglassede 

løsningen.   Dette kan for eksempel forlenge sesongen eller gi en designmessig oppgradering. 

I teksten under kan du lese mer om de spesialløsninger og tilbehør som er utviklet i dag.  

Dører 

For terrassen på bakkeplan kan det være ønsket med en dør som gir muligheten til et tett gjerde 

samtidig som man kan gå ut og inn. Dørene kan fås som enkeltdører eller dobbeldører.  

 

 



 Nøkkellås 

Det finns to ulike nøkkellåser som er utviklet for dette produktet. Figur 1 muliggjør låsing av glasset i 

høyeste posisjon. Dette er spesielt ønsket av restauranter og utesteder som ikke vil at personer skal 

hoppe over gjerdet men også av privatpersoner på balkonger. Figur 2 muliggjør låsing i både 

opphøyd og nedsenket posisjon 

 

 

Figur 1 

 

 

Intervallås 

Med intervallåsen kan den rørlige delen låses i flere intervaller. Med dette kan man lene seg på den 

hev og senkbare delen uten at man dytter denne nedover. 

  

 

  

Figur 2 



Overlys 

Overlys er en glasslist som festes i taket over. Denne har som funksjon å gjøre balkongen tett når de 

justerbare glassene er justert til høyeste posisjon. Balkongen blir med denne løsningen tett fra gulvet 

til taket. På denne måten skjermes også balkongen mot regnvær. 

  

 

Vinterlist 

Vinterlisten sørger for å gjøre det tett i åpningen mellom de hev og senkbare delene på to gjerder 

som står inntil hverandre. Dette sammen med overlys gir en komplett innglasset balkong på vinteren.  

   



Folie / frostet glass 

Om man vil hindre innsyn eller vil ha egen logo på glassene er det mulig å bestille med frostet glass 

eller folie. Dette kan fås på deler av, eller hele glasset. 

 

Eksempel på hvordan det ser ut med frostet glass i den faste delen 

  



Det er også mulig å bestille glass med et mer eksklusivt design som gir et mer personlig og flott 

uttrykk. Det er også muligheter for å lage et eget design på mønsteret.  

 

     Design 1                    Design 2 

 

     Design 3                     Design 4 

 

Et eksempel på hvordan dette kan se ut med mønstret design eller logo på den faste glassdelen kan 

du se under.  

 

 

  



Føtter  
Det finns et stort sortiment på føtter for å optimere stabilitet og design. Føttenes ulike utforminger 

og egenskaper gir muligheter til å tilpasse feste og ønskemål fra kunder for hver enkelt jobb. 

 

Klemfot   

Klemfoten er en robust fot som gir en høy stabilitet. Denne kan brukes 

for å feste i både betong, stein og trevirke. 

 

 

 

 

Balkongfot 

Passer til balkonger og fungerer på samme måte som klemfoten. I tillegg 

festes også denne i front for å gi ekstra stabilitet og feste.  

 

 

  

 

Fotplate med skrue 

Denne foten passer best om hev- og senk gjerdet er plassert på innsiden av 

et eksisterende rekkverk. Foten er tynnere og bygger mindre ut en de 

tidligere forklarte føttene. 

 

 

 

 

 

  



Fotplate for torg 

Fotplate for torg passer der festemuligheter er begrenset, eller ikke 

mulig å feste i underlaget med skruer. Da foten er stor i bunn gir dette 

en bra stabilitet selv uten feste i bakken. Om underlaget er ujevnt, som 

for eksempel brostein, kan denne foten brukes da den dekker flere 

stein og på denne måten kompenserer mer for små høydeforskjeller. 

 

 

Fot for støping 

En fot som passer bra for nye betongplattinger der det skal stå et hev og senk 

gjerde permanent.  

 

 

 

 

Standardfot 

Standardfoten bygger 211 mm ut til hver side for glasset. Kan brukes både 

med og uten festeskruer i underlaget.   

 

 

  



  

Restaurant 

Balkong 

Privat 

For mer informasjon, se vår hjemmeside: solsidentrading.no 



Teknisk informasjon 
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Nedsenket posisjon Oppkjørt posisjon Med frostet glass nede 

og overlys 

Bredde 500-2200 mm 

Høyde  Standardhøyder: 

· 800/1300 mm 

· 900/1500 mm  

· 1000/1700 mm    

· 1100/1900 mm  * over bakkenivå må gjerdet være min. 1100 mm 

· 1200/2100 mm 

Tykkelse  90 mm 

Glass   5 mm laminert glass i den bevegelige delen, 6 mm laminert i den nedre  

   faste delen.  Den nedre delen kan leveres med frostet glass eller annet  

   materiale  på forespørsel. 

Installasjon  Det finnes en rekke type føtter og beslag for montering og installasjon 

Tilvalg   Automatisk låsing i oppkjørt posisjon eller valgfri høyde 

   Nøkkelås, overlys, motordrift, frostet glass eller annen fylling     

  



  



Kontaktinformasjon 
 

 

 post@solsidentrading.no  

 

 

 +47 970 08 019 

 

 

Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo 

 

  


