10 hyvää syytä hankkia CiT i Lä®
1.

Säätömahdollisuus – tuulensuoja hetkessä.
Korkeussunnassa portaattomasi säädettävä lasikaide joka antaa hetkessä
tuulensuojaa ja näkösuojaa.
Kaidejärjestelmä on suunniteltu hyvin kevyeksi ja joustavaksi toiminnaltaan.
Nosto ja lasku tehdään kevyesti käsivoimin. Kaidetta voidaan säädellä nopeasti
sään – tuulen muuttuessa. Näin saadaan miellyttävää ja suojaisa oleskelutilaa.

2.

Maisema – huolehdi näköalasta: CiT i Lä® tekee sen.
Säilytä näkyvyys! CiT i Lä® mahdollistaa kauniit näkymät ja suojaa tuulelta
tyylikkästi.

3.

Mittatilaustyötä – osta lasikaide mittojen mukaan.
CiT i Lä:n leveys, korkeus ja kiinnitys voidaan itse valita toiveiden mukaisesti.
Et tarvitse lukuisia nikkaripaloja tai sovitteita, eikä verantaan tarvitse tehdä
muutostöitä. CiT i Lä® on helppo ”päivittää” jos alustaan tehdään muutoksia.

4.

Värit – ne valitset itse.
Useista värivaihtoehdoista löytyy joko ympäristön sävyinen tai siitä erottuva
rakenne, joka on osana hyvin suunniteltua ulkotilaa. Huurrelasi ja savunvärinen
lasi on saatavana lisävalintana.

5.

Helppoa – tee itse tai teetä työ.
Asennustyö soveltuu niin tee-se-itse tekijälle kuin ammattiasentajille.
Rakennuslupa ei useimmiten ole tarpeen ja työkustannus on pieni. Nauti uudesta
tuulisuojasta – kesä on lyhyt.

6.

Hyvä hinta-laatusuhde – säädettävä lasikaide edullisesti.
Hanki laatutuote joita valmistavat alan ammattilaiset.

7.

Näyttävä toteutus omalla tasollaan.
Näyttävällä toteutuksella esim. tasakatolle erotut naapureista. Tai säädettävä
lasikaide ulkoaltaan ympärille. Ainutlaatuinen laatutuote mahdollistaa hienon
ja edustavan ympäristön toteuksen ulkotiloissa – tuote joka nousee omalle
tasolleen.

8.

Kestävä – kovalla tuulella CiT i Lä® on luotettava.
Luja, vankka rakenne joka voidaan laskea ala-asentoon kovan tuulen aikana.
Rakenne muodostaa matalan tuulivastuksen ala-asentoon laskettuna, kaiteen
purkaaminen kovan tuulen johdosta ei ole tarpeen.

9.

Huoltovapaat pinnat – Svalson-rakennetta ei tarvitse huoltomaalata.
Sinun ei tarvitse uhrata aikaa eikä rahaa kaiteen uudellemaalaukseen.
CiT i Lä® puhdistetaan tarvittaessa puhtaalla vedellä.

10.

Turvallisuus – kattava laadunvalvonta sisältyy laajaan tuotekehittelyyn.
Kaiteen aukoton rakenne estää esim. lasten tai kotieläinten poispääsy terassilta.
Voit luottaa Svalson-tuotteeseen, panostamme turvallisuuteen ja laatuun.
CiT i Lä® on testattu tuulikuormalle ja käyttöturvallisuudelle.
Valmistaja: Svalson Ab Luulaja Ruotsi
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