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Balkony a lodžie světové kvality

Finská společnost lumon oy spolu s firmou Kaveo s. r. o., přináší do 
České republiky novou úroveň zasklení balkonů a lodžií – S balkonovým 
zasklením Lumon ušetříte energii i náklady na opravy

Balkonové zasklení Lumon je elegantní produkt, který 
se vyznačuje mimořádně jemným designem. Balkonový 
zasklívací systém lze plně otevřít a  skleněné tabule jsou 
bezrámové. Revoluční otevírací systém je velice jednodu-
chý a umožňuje obsluhu jednou rukou, skleněné panely se 
hladce posouvají po kolejnici. Balkonové zasklení Lumon 

poskytuje příjemnější prostor pro život, chrání vnitřní povr-
chy a šetří energie.

Balkonové zasklení Lumon je výsledkem dlouhodobého 
vývoje produktu a více než 30 let zkušeností spotřebitelů. 
Přes 1 milion spokojených zákazníků od roku 1978 je dů-
kazem toho, že se jedná o nejoblíbenější balkonový zasklí-
vací systém na světě. Hlavními rysy balkonového zaskle-
ní Lumon jsou jeho odolnost, snadné použití a nadčasový 
design.

Výhody pro uživatele
Zasklený balkon nabízí prostor navíc a přináší větší pohodlí. 
Zasklení chrání před venkovními vlivy, jako jsou například 
déšť, prach a poletující odpad. Díky zasklení dochází ke sní-
žení hluku a  balkonový prostor lze snáze vybavit. Balko-
nové zasklení rovněž zvyšuje hodnotu bytu, a to o částku 
vyšší, než jaká byla do zasklení investována. Budete-li svůj 
byt prodávat, zasklený balkon bude při prodeji významným 
kladem.

Výhody pro budovu
Zasklení balkonu představuje výnosné nákupní rozhod-
nutí. Studie prokázaly, že zasklení chrání fasádu budovy 
a  její strukturu. Natřené povrchy zůstávají čisté a  fasádu 
nepoškozují změny počasí, díky čemuž je oddálena potřeba 
renovace. To výrazně ovlivňuje lhůtu návratnosti investice, 
která byla na zasklení balkonu vynaložena.

Výhody pro developera
Použití moderního balkonového zasklení Lumon při výstav-
bě nájemních domů zvyšuje úroveň nových bytů a rodinám 
poskytuje pocit exkluzivity. Lesklá fasáda s  balkonovým 
zasklením a balkony se zasklívacím systémem Lumon byty 
zdokonalí a pro kupující budou ještě přitažlivější. Proto se 
tyto druhy bytů prodávají jako první.

balkonové zasklení je přátelské k životnímu 
prostředí
V  současné době se zkoumá vliv balkonového zaskle-
ní na úspory energie. Podle této studie přináší zasklení 
v  bytě o  velikosti 80  m2 úsporu tepelné energie ve výši 
3,4–10,7 %, přičemž průměrná výše úspory činí 5,9 %. 
S přihlédnutím k neustále se zvyšujícím nákladům na ener-
gie se proto jedná o významný faktor.

Zasklení se vyplatí
Zasklení balkonu je relativně finančně nenáročné. Studie 
ukazují, že díky energetickým úsporám v průměrné výši 6 % 
se pořizovací cena zasklení v závislosti na tvaru a umístění 
balkonu vrátí v průběhu zhruba 11 let. Výsledek výzkumu 
Tamperské univerzity technologie navíc ukazuje, že ochra-
na struktur v podobě balkonového zasklení výrazně snižu-
je návratnost investice, jelikož potřeba renovace se díky 
tomu odkládá zhruba o 10 let.

Velice nízká uhlíková stopa balkonového 
zasklení – již za čtyři roky šetří životní 
prostředí
Podle studie vypracované společností Ramboll Oy činí 
celkové množství oxidu uhličitého vyprodukovaného při 
výrobě, dopravě, instalaci, údržbě a finální recyklaci balko-
nových skleněných panelů přibližně 200 kg. Díky zasklení 
balkonu lze dosáhnout roční úspory energie ve výši zhruba 
50 kg oxidu uhličitého. Na základě těchto údajů tedy trvá 
přibližně jen čtyři roky, než je uhlíková stopa spojená s tím-
to produktem vykompenzována úsporou energie.

pokrokové designové nástroje pro profesionály
Lumon sdílí své znalosti a  zkušenosti s  řešením balko-
nových fasád. GDL objekty, výpočty a  nákresy struktury 
mohou být připojeny ke stavebním plánům. http://lumon.
com/cz/odbornici/planovaci-navrhovaci-nastroje
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Revoluční otevírání balkonového zasklívacího systému Lumon 
je velice jednoduché a lze je obsluhovat jednou rukou

Balkonové zasklení šetří 
energii – úspora tepelné 
energie v obytné budově 
činí až 10,7 %, 
v průměru až 5,9 %

Certified Distributor

Vítek
Lístek s poznámkou
Zasklení balkonů a lodžií světové kvality


