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Balkongen erbjuder oändligt med möjligheter så att du kan nju-
ta av den året runt. Vi vill att du ska se på balkongen med nya 
ögon och våga anpassa utrymmet efter dina behov. Upptäck 
nya användningsområden och utforska nya sätt att nyttja denna 
fantastiska yta på, oavsett väder eller säsong. 

Trots att balkongen utgör en viktig yta i ditt hem, glöms den 
ofta bort under de kallare månaderna. Balkongen är verkligen 
en speciell plats som låter dig komma nära naturen och livet 
utanför. Det är bland annat därför som allt fler väljer att glasa in 
sin balkong med Lumon. 
En annan anledning är att kvadratmeterpriserna är höga vilket 
gör att det är oekonomiskt att ha en yta som inte används större 
delen av året. För en del så är inglasningen en möjlighet till att få 
det där extra utrymmet som annars saknas.

Även om inglasningen inte går att likställa med inomhusmiljö så 
blir balkongen ett utrymme som du kan använda även när det 
regnar eller blåser. En inglasad balkong kan till exempel vara en 
skön plats för barnen att leka på, en tillflyktsort för ditt husdjur, 

en harmonisk liten läshörna, en plats för din egen grönsaksod-ling 
eller en liten ateljé för att arbeta på dina konstnärliga projekt. 
Möjligheterna är nästan oändliga. 

Att omvandla detta utrymme till en plats för daglig användning 
kommer att öka komforten och njutningen av ditt hem.  
En inglasad balkong har många fördelar och möjligheter. Det bästa 
med detta utrymme är att inget är förutbestämt – du bestämmer 
vilket extrarum du behöver precis just nu!

I den här guiden hoppas vi inspirera dig med nya idéer på hur du 
kan omvandla och uppdatera din balkong. 

Hälsningar, 
Teamet på Lumon

Introduktion 





En inglasning omvandlar balkongen till det perfekta stället att 
umgås med familjen på. Det är ett harmoniskt utrymme, där ni 
kan njuta av solens naturliga ljus som om ni vore utomhus – 
fast ni är inomhus. Det blir ett sätt att komma närmare 
naturen, utan att lämna ert hem. Det är också en yta där ni fritt 
kan skapa precis det utrymme ni behöver. Balkongen kan bli 
en öppen och anpassningsbar lekplats där den ibland är en 
racerbana, ett dockrum, en stuga eller en bondgård med en 
uppsättning klassiska – eller inte så klassiska bondgårdsdjur. 

Vi pratar om ett lyxigt utrymme, eftersom dess läge och 
flexibilitet gör den till en plats där du kan tillbringa kvalitetstid 
med dina barn och där de kan leka i lugn och ro*. 

*Barn bör alltid ha vuxet sällskap när de vistas på balkongen. 

För hela 
familjen





Omvandla balkongen till hemmets nya matrum med en 
fantastisk utsikt. Denna tanke är det som inspirerar de 
flesta av våra kunder till att välja att glasa in sin balkong 
med Lumon. En balkonginglasning omvandlar en halv 
bortglömd yta till ett utrymme för daglig användning. 
Balkongen är nämligen det perfekta stä-llet att äta 
frukost (eller brunch om du föredrar det!) på helgerna 
eller en plats där du kan överraska dina gäster med 
vackra middagar och speciella måltider.

Måltider med 
utsikt





Digital frånkoppling är ett koncept som idag blir allt mer vanligt, och nödvändigt. Idag är vi 
uppkopplade nästan hela tiden via våra telefoner, datorer och andra digitala enheter. Vi är så 
uppkopplade att vi ibland glömmer bort hur viktigt det är med den personliga kontakten och tid 
för oss själva. Det är viktigt att vi skapar utrymmen där vi kan njuta av läsning, meditation, en kon-
versation med någon nära eller bara sitta och fundera en stund för oss själva. På något sätt måste 
vi stanna upp, koppla ifrån och byta ut några av våra vanor mot bättre vanor. Här kan närheten till 
naturen och omgivningen hjälpa dig att vara i nuet. Omvandla balkongen till ett harmoniskt och 
terapeutiskt utrymme hemma, och låt den bli en plats för en frånkopplad stund där du prioriterar 
dig själv. 

En plats för 
avkoppling





En trygg plats för 
dina husdjur
Balkongen ses sällan som den säkraste platsen i hemmet för husdjuren. Utan ordentlig 
tillsyn är den en plats som kan utgöra fara för dina fyrbenta vänner. En inglasning från 
Lumon omvandlar balkongen till en säker plats för ditt husdjur. Tänk på att det är viktigt att 
inglasningen hålls helt stängd om ditt husdjur ska vistas på balkongen. Det är även viktigt 
att du hela tiden övervakar temperaturen inne på balkongen, framför allt på sommaren. 



Hur många gånger har du tänkt att du skulle vilja lära dig 
måla, men har inte ens hunnit börja innan du ger upp 
tanken? För var kan du hitta en lämplig plats hemma för 
det? Kanske är det någon annan konstnärlig aktivitet du är 
sugen på? Avsaknaden av en plats som kan få bli lite stökig 
och smutsig gör att du kanske behöver flytta runt möbler 
hemma för att få loss en trång liten yta.  
Omvandla i stället balkongen till ett kreativt litet utrymme, 
där du får både det bästa ljuset och inspiration utifrån 
gratis!

Ett rum för dina 
intressen





Föreställ dig att du omvandlar din balkong till ett litet 
grönsaksland där du kan odla några av dina favoritgrönsaker. 
Att odla grönsaker hemma är såklart inget nytt eller specifikt 
för Lumon. Däremot låter en balkonginglasning dig njuta av 
ditt grönsaksland under hela året, eftersom du inte är lika 
beroende av vädret. Inglasningen hjälper dig att skapa de 
nödvändiga klimatförhållandena för att kunna odla olika typer 
av grönsaker utan att du behöver begränsa dig till vår- och 
sommarperioden. Om grönsaksodling inte är din grej, låter 
inglasningen dig även plantera lite känsliga växter, som annars 
inte skulle trivas på balkongen. 

En grönsaksodling
- mitt i stan





Om du någonsin har känt att du saknar ett utrymme för 
att fira speciella tillfällen som exempelvis födelsedagar 
eller högtider, kanske det inte har slagit dig att du har den 
perfekta ytan hemma hos dig! Vi pratar såklart om din 
balkong, som kan omvandlas till en yta som inte längre är 
beroende av vackert väder. En balkonginglasning låter 
dig nämligen genomföra dina festligheter oavsett väder. 
Dessutom skyddar den mot oinbjudna gäster, som 
exempelvis myggor och getingar, så att inget kan sätta 
stopp för kalaset. 

Ibland gäller det att se på de ytor vi har med helt nya 
ögon. Har du till exempel funderat på att fira jul på 
balkongen? Inred balkongen med en mindre julgran och 
dina favori-tprydnader, och bjud på väldoftande 
pepparkakor och varma drycker på balkongen. Med hjälp 
av en terrassvärmare kan ni njuta av julen på balkongen, 
även om det är kallt utomhus.

För speciella 
tillfällen





Helena 
“Jag njuter av balkongen 
varje dag”
För Helena är en av de största fördelarna med balkong-
inglasningen att hon kan använda balkongen tidigare på 
våren och senare på hösten. Att balkongen skyddar från 
regn och blåst gör att hon kan inreda sin balkong efter 
säsong. 

Idag är balkongen en naturlig del i Helenas vardag. 
Balkongen är det perfekta stället att ta en kopp kaffe med 
vänin-norna på, och tack vare inglasningen behöver hon 
aldrig oroa sig för barnbarnens lek på balkongen när de 
är på besök. 

Läs hela Helenas berättelse

https://lumon.com/se/helena








Det bästa sättet att lära känna Lumon på är att prata med 
någon av våra inglasningsexperter eller officiella återförsäljare. 
De är alltid redo att svara på dina frågor och ge dig all 
information du behöver.

Tveka inte på att kontakta oss. Du vet väl att du kan be om en 
helt kostnadsfri offert, utan några förpliktelser?

Du kan även kika in på vår blogg. Där hittar du inspiration och 
idéer på hur du bäst njuter av en yta full av möjligheter. Det är 
dags att ge din balkong ett nytt liv – det är dags att du blir en 
del av Lumon-familjen!

Mer information

  Besök vår blogg

https://blog.lumon.com/se


Det är enkelt
att njuta av Lumon
Har du redan planerat hur du vill inreda din balkong? 
Kontakta oss via telefon eller mail, så kommer din 
inglasningsexpert att höra av sig till dig för att mäta din 
balkong och därefter lämna en kostnadsfri offert, utan några 
som helst förpliktelser. Våra inglasningsexperter kommer att 
ta fram ett skräddarsytt paket för just din balkong och dina 
behov, så att du kan njuta av din balkong precis så som du 
har föreställt dig.

På Lumon erbjuder vi även olika betalningsalternativ för att 
möta just dina behov. 



Svenska Lumon AB 
Sorterarggatan 23 
162 50 Vällingby
kundservice@lumon.com 
Tel: 010 - 150 21 00

Kontakta oss
och upptäck vår
produktportfölj

Hitta ditt närmaste kontor

Kontakta oss 

Plisségardin

Terrassinglasning

Bostadsrättsförening

Balkonginglasning

Kika in på våra sociala medier och låt dig inspireras

Be om en kostnadsfri offert

Bättre hem www.lumon.se

https://lumon.com/se/balkonginglasning
https://lumon.com/se/privatkund/bygga-uterum-pa-befintlig-altan
https://lumon.com/se/solskyddsgardiner
https://lumon.com/se/privatkund/inglasning-av-balkong-till-din-bostadsrattsforening
https://lumon.com/se/inglasad-balkong/balkonginglasning/offertforfragan
https://lumon.com/se/privatkund/kontakta-oss
https://lumon.com/se/privatkund/kontakta-oss
https://www.instagram.com/svenskalumonab/?hl=sv
https://www.youtube.com/user/LumonSvenska1
https://www.facebook.com/SvenskaLumon
https://www.linkedin.com/company/svenska-lumon-ab/
https://lumon.com/se
https://lumon.com/se
https://lumon.com/se/privatkund/kontakta-oss
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