
U nás nově zaváděný sys-
tém zasklívání balkonů a lodžií 
se jmenuje Lumon. Vyvinula jej 
stejnojmenná finská firma Lumon 
Oy. „Jde o systém, který nemá  
v Česku obdoby. Překonává vše, 
co je u nás v tomto oboru známé,“ 
upozornil František Poloprud-
ský v teplické vzorkové prodej-

ně. „Zákazníci, kterým jsme ten-
to systém namontovali, jsou veli-
ce spokojení,“ zdůraznil. 

„ZVĚTŠENÍ“ BYTU

Systém Lumon opticky zvět-
šuje prostory bytu. Zasklení chrá-
ní balkon před účinky deště, sně-

hu, větru a nečistot. „Proto jej lze 
vybavit nábytkem a přizpůsobit 
například jako verandu obývací-
ho pokoje. Posezení na balkoně 
u šálku kávy a s dobrými přáte-
li, nebo pozorování večerní oblo-
hy a červánků ve dvou, tak přiná-
ší zcela nové zážitky,“ připojil se 
Poloprudského kolega Aleš Erler.

Podle poznatků obou odborní-
ků na finský systém důchodci trá-
ví i přes polovinu dne na balko-
nu. Snídají a obědvají zde, věnu-
jí se tady svým koníčkům. „Na-
víc máte v Mostě hezké výhledy 
do okolní přírody, na hrad Hněvín  
a mostecké kopce, je tedy z bal-
konů na co se dívat,“ odborní-

ci zhodnotili společně. Zasklený 
balkon či lodžie jsou vhodným 
místem pro uvedené činnosti. 

DVĚ MOŽNOSTI

V teplické vzorkové prodejně 
seznamují zákazníky se dvěma 
možnostmi řešení – „celosklo“  
a „polosklo“. Je jen na zákazníko-
vi, jaké řešení si zvolí.

„Celosklo“ je zasklení celého 
balkonu shora dolů.

„Polosklo“ je zasklení jen čás-
ti balkonu či lodžie (například jen 
do poloviny výšky).

Podle zkušeností odborníků je 
pro bydlící přitažlivější „celosk-
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Dorazila k nám světová kvalita v zasklívání
Milovníci posedávání a postávání na balkonech a lodžiích 
se mohou těšit na větší prožitky. Na český trh přináší fin-
ská firma Lumon Oy společně s tuzemskou firmou Kaveo  
z Krupky novou úroveň zasklení balkonů a lodžií. Přesvědčit 
o ní se mohli na vlastní oči pracovníci technického úseku 
SBD Krušnohor v předváděcím středisku v Alejní ulici  
v Teplicích, které slouží jako vzorková prodejna.

František Poloprudský ze vzorkové prodejny finským systémem doslova žije. 
Upozorňuje, že je možné jej podle přání zákazníka obohatit o různé detaily 
a vychytávky.

Revoluční otevírání balkonového zasklívacího systému Lumon je velice jed-
noduché, lze obsluhovat jednou rukou.

Aleš Erler (vlevo) představuje technikům družstva Radovanu Vydrovi a Zdeňku 
Šebkovi nabídku barev a odstínů pro dolní část varianty „polosklo“.



lo“, a proto je zákazníky také více 
vyhledávané. 

Otvíratelné skleněné tabule 
na celou výšku balkonu přinášejí 
nové možnosti rozdělení prosto-
ru a zmíněné rozšíření bytu smě-
rem ven.

„Jemné technické detaily  
a jednotlivé složky balkonového 
zasklení Lumon, drobné profily 
a detaily designu vytvářejí stylo-
vý celek, jehož použití je snadné 
a pohodlné. Naše balkonové za-

sklení lze zcela rozevřít a snadno 
a bezpečně umýt.

Ať už si vyberete otevření na 
ventilku, částečné otevření nebo 
úplné rozevření, balkonové za-
sklení Lumon vám bude vždy vy-
hovovat,“ řekl František Polo-
prudský.

ÚSPORA ENERGIE

Odborné studie balkonové-
ho zasklení Lumon prokázaly ve 

srovnání s jinými technologiemi 
významnou úsporu nákladů při 
montáži systému a následně při 
snížené spotřebě energie. Zaskle-
ní zpomaluje korozi výztuh bal-
konu o jednu třetinu ve stěnách  
a o polovinu ve stropě balkonu. 
Degenerace betonu se na chrá-
něných místech zastavila úplně. 
Teploty v interiéru bytu se zaskle-
ným balkonem se zvýšily o 1,5 až 
2,5 °C. Studie provedené Vyso-
kým učením technickým v Tam-

pere prokázaly úspory energie ve 
výši až 10,7 %.

TEPLO A ČERSTVÝ 
VZDUCH

Vedle již zmíněných výhod 
(ochrana před deštěm, sněhem, 
větrem, poletujícími nečistotami 
či listy) balkonové zasklení tlu-
mí rovněž hluk z okolí. „A kro-
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balkonů a lodžií aneb Jak to dělají Finové

Pokračování na str. 20

Otevírání dveří na balkon či lodžii lze na přání zákazníka doplnit o zámek na 
klíč. Toto řešení je doporučováno pro balkony v přízemí, kde hrozí „návště-
vy“ bytových zlodějů. Jednou z vychytávek vyžádaných zákazníky je plisé – zastínění proti sluneč-

ním paprskům. „Obsluha je tak snadná,“ pochvaloval si technik Krušnohoru 
Zdeněk Šebek.

Tak toto ve Finsku neznají, ale na přání Čechů umějí vyrobit. Zatímco seve-
řanky používají sušičky prádla, tuzemské hospodyňky upřednostňují tradiční 
způsob sušení. Nainstaluje se sušák a díky proudění vzduchu je prádlo brzo 
suché (navíc chráněné před deštěm a větrem). Jakmile vysvitne sluníčko, na 
balkonu je 20 stupňů – ideální teplota. „Pověsím prádlo a jdu na nákup, 
předtím ještě nastavím větrací polohu,“ popsal František Poloprudský.Skleněné plochy se snadno pohybují po kolejnici.



mě toho se zasklením Lumon 
získáte teplejší vzduch, takže se 
v zimě budete cítit lépe, a v tep-
lých měsících můžete zasklení 
zcela rozevřít a užívat si slunce  
a čerstvého vzduchu naplno,“ 
zdůraznil Aleš Erler.

VÝHLEDU  
NIC NEBRÁNÍ

„Naši zákazníci oceňují čistý  
a estetický skandinávský design 
tohoto druhu balkonového za-

sklení. Říkají, že je potěšením pro 
oko, ve výhledu vůbec nic nebrá-
ní. Skleněné tabule jsou totiž bez-
rámové. Otevírací systém je veli-
ce jednoduchý a umožňuje obslu-
hu jednou rukou, skleněné panely 
se hladce posouvají po kolejnici. 
Někteří odborníci jej považují za 
revoluční a běžní uživatelé za do-
konalý,“ svěřil se František Polo-
prudský s poznatky z praxe. Po-
dle dostupných zdrojů systém Lu-
mon v současné době používá na 
celém světě podle údajů výrob-
ce přes jeden milion spokojených 
zákazníků. 
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Dokončení ze str. 19

„Váhu nese u „celoskla“ i „poloskla“ horní profil. Systém využívá dvou 
hliníkových teleskopických profilů. Ty jsou v sobě,“ vysvětlil František 
Poloprudský a dodal, že teleskopický profil má ještě druhou funkci – zajišťuje 
odvětrávání prostoru. Dole je vodicí profil. Pohyb skla zajišťují čepy. Výplň 
tvoří bezpečnostní kamenné celosklo od 8 do 14 milimetrů. Nepraská. A to 
ani při velkém tlaku (jen se prohne).

Aleš Erler seznamuje techniky Krušnohoru s možnostmi, které systém Lumon na-
bízí. „Všechno se dělá ve Finsku. U nás naměříme, rozměry nahlásíme do Finska 
a tam vše vyrobí a za čtyři týdny je to tady a my začínáme montovat,“ vysvětlil.

„Právě sedíte na zasklené terase,“ překvapil naslouchající techniky družstva 
František Poloprudský (stojící). Do zasklené terasy nefouká a neprší, má dobré 
větrání a také osvětlení.

Na velké obrazovce ve vzorkové prodejně se můžete sledováním videofilmu se-
známit s jednotlivými částmi výrobního procesu.

Varianta „polosklo“ – ukázka otevírání skleněných tabulí.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Hliníková konstrukce je trvan-
livá a snadná na údržbu. Je navr-
žena pro nejrůznější povětrnostní 
podmínky a na její funkčnost se 
může zákazník spolehnout jak při 
teplotách pod nulou, tak během 
letního horka.

„Skleněná stěna nevyžaduje 
žádné rozsáhlé stavební práce ani 
stavební úpravy na domě. Montáž 
zasklení Lumon je velice snadná. 
Každému zákazníkovi – ať půjde 
o jednotlivce nebo bytové druž-
stvo či společenství vlastníků jed-
notek – rádi poradíme přímo na 
místě, kde se seznámíme s rozmě-
ry balkonu a lodžie a dalšími pa-
rametry, které potřebujeme znát,“ 
řekli shodně František Poloprud-
ský a Aleš Erler.

Zdůraznili přitom, že jde o in-
vestici nejméně na dvacet let –  
a proto se každé zakázce budou 
věnovat s maximální pozorností.

ZHODNOCENÍ BYTU

Podle realitních makléřů za-
sklený balkon či lodžie zvyšu-
jí hodnotu bytu – a to o nemalou 
částku. Proto pokud byste po čase 
uvažovali o změně bydliště, byt 
prodáte za vyšší cenu, než byt bez 
zaskleného balkonu či lodžie.

Text a foto: Petr PROKEŠ
za využití materiálů fy Lumon Oy
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INZERCE

VZORKOVÁ 
PRODEJNA LUMON

Alejní ulice 2783
415 01 Teplice

tel. 725 751 234

Kolektivní zájemci  
(SA, SVJ)

se přihlásí u svého 
technika na správě SBD 

Krušnohor.

Teplice, Duchcovská ulice, dům SBD Mír. Zde byla namontována varianta „polo-
sklo“, sestávající z pěti částí (část zcela vlevo je právě otevřená). Systému Lumon 
nevadí ani truhlík s květinami. Na zábradlí je vodicí hliníkový profil.

Teplice, sídliště Nová Ves, Javorová ulice. Zde bylo namontováno „celosklo“ 
včetně plisé. Horní balkon je zcela otevřen, na spodním balkonu je vidět pět 
skleněných částí.


