
Szyby balkonowe Lumon
Ujrzyj nowe horyzonty



Skandynawski design i jakość

Systemy przeszkleń balkonowych Lumon to doskonały sposób po-
większenia powierzchni domu. Chronią balkon przed działaniem 
deszczu, śniegu, wiatru i zanieczyszczeń. Przeszklony balkon można 
wyposażyć i udekorować, tworząc w ten sposób przykładowo do-
datkową część salonu. Czy można wyobrazić sobie coś przyjemniej-
szego niż spotkania przy kawie z przyjaciółmi i obserwowanie, jak 
kolor wieczornego nieba zmienia się z karmazynowej czerwieni w 
nocny granat?

Badania systemów przeszkleń bal-
konowych Lumon wykazały znaczne 
oszczędności, zarówno w zakresie 
renowacji budynków, jak i zużycia 
energii. Korozja elementów uzbro-
jenia jest w efekcie spowolniona o 
jedną trzecią w przypadku ścian i o 
połowę w przypadku sufitów balko-
nowych. Proces degradacji betonu 
w obszarach chronionych został 
całkowicie zatrzymany. Temperatu-
ra wewnętrznej szyby balkonowej 
wzrosła do 1,5-2,5C. Badania prze-
prowadzone na Politechnice w Tam-
pere wykazały oszczędności zużycia 
energii do 10,7%.



Praktyczność na co dzień

Maksymalną użyteczność systemów 
przeszkleń balkonowych Lumon zapew-
niają doskonała technologia i kompo-
nenty. Niewielkie profile oraz detale 
wzornicze tworzą stylową całość, dając 
w efekcie produkt łatwy i wygodny w 
użyciu. Nasze szyby balkonowe otwiera-
ją się całkowicie, dzięki czemu ich mycie 
jest bezpieczne i proste.

Bez względu na to, czy wybierzesz okna 
z wywietrznikami, widok częściowy czy 
panoramiczny, przeszklenia balkonowe 
Lumon spełnią Twoje wymagania.



Systemy przeszkleń balkonowych Lumon to coś więcej, niż zwykłe szyby. Docenisz 
je w miarę zmiany pór roku - chronią balkon przed zanieczyszczeniem, deszczem, 
śniegiem, wiatrem, odpadami i liśćmi unoszącymi się w powietrzu. Wygłuszają rów-
nież hałas zewnętrzny. Dzięki wyższym temperaturom wiosna w twoim domu zawi-
ta wcześniej. W cieplejszych miesiącach roku okna można w pełni otworzyć i cieszyć 
się świeżym powietrzem i promieniami słońca.

Prosty i estetyczny skandynawski design przeszkleń balkonowych Lumon w połą-
czeniu z użytecznością tworzą rozwiązanie idealne.

Inspiracja bez względu na pogodę



Konstrukcja aluminiowa jest trwała i łatwa 
w utrzymaniu. Przeszklenia Lumon to solid-
ność i niskie koszty konserwacji. Przezna-
czone są do użytku w różnych warunkach 
pogodowych, dzięki czemu są niezawodne 
zarówno w temperaturach ujemnych, jak w 
letnim upale.

Przeszklenia Lumon nie wymagają poważ-
nych robót budowlanych ani zmian kon-
strukcyjnych budynku. Nie stanowią one 
konstrukcji stałych, a wymogi w zakresie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu są łagodniejsze. 

Stylowe uzupełnienie wystroju



Piękno wewnątrz i na zewnątrz

Systemy przeszkleń balkonowych Lumon pasują do różnych wystrojów 
wnętrz, stanowiąc tym samym dopełnienie przyjemnej i funkcjonalnej 
przestrzeni rekreacyjnej. Wysokiej jakości materiały zapewniają ochronę 
przed czynnikami zewnętrznymi - rośliny rozkwitają w promieniach 
wiosennego słońca, a ich okres kwitnienia rozpoczyna się wcześniej.

Systemy przeszkleń Lumon zaprojektowano specjalnie tak, by idealnie 
współgrały z Twoim stylem życia.



Piękno wewnątrz i na zewnątrz

Czy to w restauracji na Riwierze, czy 
w osobistej przestrzeni rekreacyjnej 
- Lumon oferuje szeroki wybór pro-
duktów zapewniających intymność i 
funkcjonalność.

Przeszklone ściany dają nowe możliwo-
ści podziału pomieszczeń i powiększe-
nia powierzchni.

Urok bez względu na miejsce



Instalacja okien balkonowych Lumon jest prosta. Twój lokalny 
specjalista Lumon zaproponuje najlepsze rozwiązania i porady 
w zakresie instalacji. Wszystkie ustalenia zawierane są w jednej 
umowie. Zapewniamy gwarancję jakości i kompletną instrukcję.
Dołącz do dziesiątków tysięcy zadowolonych klientów Lumon i ciesz 
się niezawodnymi oknami przez lata!

www.lumon.pl

tootja:
Lumon Oy
tel. +358 20 7403 200
Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, FI
info@lumon.fi

Inwestycja w jakość.
Inwestycja w przyszłość.
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