
När du väljer Lumon som din inglasningsleverantör kan du förvänta dig en trygg samarbetspartner som finns nära till hands under hela processen 
och under hela inglasningens livscykel. Vi äger samtliga steg i processen, från utveckling till tillverkning, montage och framtida behov av 
eftermarknad. På så sätt kan vi säkerställa att ni får den bästa möjliga expertisen och serivcen genom hela resan.

Tel: 010-150 21 00 | Mejl: projekt@lumon.se

Bättre hem
www.lumon.se

Glasa in balkongerna
med en trygg inglasningsleverantör

 fSkräddarsydd design
 fEgen produktion i Norden 
 fEgna montörer som är specialister på våra produkter 
 fErbjuder eftermarknad under hela livscykeln

Skanna QR-koden för att komma i kontakt med våra projektexperter. Det går också bra att ringa eller mejla. 

 fLeverantör sedan 1978
 fÖver 1 miljon nöjda kunder världen över 
 fKollektivt anslutna via Byggföretagen 
 fMedlem i Balkongföreningen 

Inglasningar | balkongräcken | Glastak | Plisségardiner
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 fÖkar värdet på fastigheten
Inglasade balkonger är idag mycket eftertraktat, vilket har lett till en 
ökad betalningsvilja för en lägenhet med inglasad balkong.
 fFörlänger fasadens livscykel
Inglasningarna ger ett ökat skydd till balkongkonstruktionen och den 
bakomliggande fasaden. Genom att inglasningarna ger ett ökat skydd 
mot hårt väder och fukt glesas underhållsintervallet ut till vart 20:e år i 
stället för vart 10:e år. 
 fLång livslängd
Våra inglasningar har en livslängd på upp till 30 år, då underhåll och 
service utförs med jämna mellanrum. 

 fEnergibesparande
När fastigheten har en inglasad balkongfasad fångas värme som läcker 
ut ur fastigheten upp av inglasningarna. Dessutom fungerar inglas- 
ningarna som en buffert som reducerar vindtrycket på balkongerna. 
Detta ger minskade energikostnader för uppvärmningen. 
 fMinskar fastighetens livscykelkostnader
Kombinationen av ett förlängt underhållsintervall och effekterna av 
energibesparing gör inglasade balkonger till ett  lönsamt beslut.
 fGör fastigeten och området mer attraktivt
Lägenheter som har inglasade balkonger är mer attraktiva för 
slutkonsumenterna.

Lumon Balkonginglasningar
Ekonomiska vinster med inglasade balkonger 

Besök vårt showroom 
Skanna QR-koden här nedan för att få en kostnadsfri konsultation, 
handlingsplan och kalkyl för din fastighet. 

Kostnadsfri konsultation 
Svenska Lumon - Industrivägen 6, 433 61 Sävedalen




