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Solskyddsgardiner 
                  – Skyddar mot sol och insyn

®

Behaglichkeit bis weit in die Zukunft

®

Viihtyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen

®

Comfort for the future

®

Confort para un largo futuro

®

Trivsel långt in i framtiden

®

Trivsel langt inn i fremtiden

®

®

www.lumon.com

®

Уют на долгие годы

®

www.lumon.no
®

www.lumon.ru

®

Le confort jusqu'à un futur lointain

®

Behaaglijkheid tot ver in de toekomst

®

Komfort for fremtiden
®

Conforto para o futuro
®

Conforto para um longo futuro

®

Komfort sięgający daleko w przyszłość

®

Udobnost stanovanja za budućnost

Solskyddsgardinerna 

tillverkas alltid måttan- 

passade till balkong-

glasen och måttas så att 

gardinerna löper lätt med 

då glasen flyttas.
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Svenska Lumon AB
tel. +46 8 522 77 300
projekt@lumon.com

Lumons insektnät hindrar 
irriterande insekter från att 
komma in. Nätet förhindrar 
även höstens löv och skräp från 
tillgång till balkongen. Balkonginglasningen 
och balkongdörren kan hållas öppen under 
sommarvärmen eftersom insektnätet 
förhindrar att insekter kommer in i bostaden.

Nu även insektnät till din  
balkonginglasning!
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Komfort for fremtiden
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Conforto para o futuro
®

Conforto para um longo futuro

®

Komfort sięgający daleko w przyszłość

®

Udobnost stanovanja za budućnost

Lumon solskyddsgardiner monteras på balkongglasen 
och görs alltid måttanpassade enligt inglasningen. När 
gardinerna är i sitt översta läge syns de knappt och när 
de är neddragna ger de det skydd som behövs.

Gardinerna kan ställas i vilket läge som helst. Varje 
gardin är en individuell enhet och gardinerna kan därför 
dras upp eller ned var för sig för att skärma av där det 
behövs. Solskyddsgardinen rör sig med glaset och  
hindrar därför inte glasen från att fungera som vanligt. 

Genomskinlig grå

R=42%  A=34%  T=24%

Ogenomskinlig grå

R=60%  A=20%  T=20%

Genomskinlig vit

R=30%  A=4%  T=66%

Ogenomskinlig vit

R=64%  A=4%  T=32%

R=Återspegling  A=Absorbering av ljus  T=Genomträngning av ljus      Av trycktekniska orsaker kan färgerna något avvika från de ursprungliga.

Lumons solskyddsgardiner tillverkas i ett tvättäkta  
material (100 % antistatisk polyester). 

Solskyddsgardinerna kan beställas färdigtmonterade i 
samband med beställning av balkonginglasning eller på 
nätet till befintliga balkongglas för självmontering enligt 
tydliga anvisningar.

Mer information: 

www.lumon.se/balkonginglasning 
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