Ferestre cu geam termopan din
lemn stratificat:
-Material: rãºinoase cu
selecþie radialã ºi semiradialã
triplu stratificat
-Geam termopan unicameral
de 24 mm cu coeficient de
transfer termic conform
normelor pentru spaþii de
locuit de 1,1 W/mpK. Spaþiul
izolator dintre foile de sticlã
este umplut cu argon. Sticla
poate fi într-o gama largã:
clarã, sablatã,coloratã în
masã, antiefracþie, reflexivã,
cu inserþie metalicã. Garanþia
oferitã este de 5 ani.
-Feroneria folositã este
din import ºi permite atât
deschiderea lateralã cât ºi
rabatabilã în raport de
cerinþele clientului. Acest tip
de feronerie realizeazã o
foarte bunã distribuþie a
forþei de etanºare pe întreg
conturul ramei.
-Finisajul se executã
într-o largã paletã de culori
folosind vopsele ecologice pe
bazã de apã importate din
Italia. Lemnul este protejat
contra umiditãþii, razelor
solare ºi procesului de îngheþdezgheþ repetat din timpul
anotimpului rece.

Judeþul SUCEAVA

S.C. LAGAN MOBILEX S.R.L.

Sadova, Jud. Suceava
Tel/Fax: 0230/310876, Mobil: 0744/696261
E_mail: office@laganmobilex.ro
Web: www.laganmobilex.ro
S.C. LAGAN MOBILEX S.R.L., cu
sediul în comuna Sadova, Judeþul
Suceava a fost înfiinþatã în anul
1994 având ca obiect principal de
activitate prelucrarea
materialului lemnosºi realizarea
de produse finite ºi semifinite.
S-a abordat construirea de cãsuþe
din lemn,case cu structurã din
lemn, mobilier de gradinã ºi
obiecte de artã, sculpturi
realizate manual

S.C. LAGAN MOBILEX S.R.L.,
Situated in Sadova , Suceava was
founded in 1994. Our range of
products includes semifinite and
finite wood elements, small wood
houses,houses with wood
structure, garden furniture and
art objects manually sculptured

Windows with termopan glass
-Material: 3 layer
resinous wood
-The window is unicameral
24 mm depth with inert gas
(argon) inside and tha glass
can be in manz colors and anti
efraction if needed.
-The hardware used is from
import
-The finishing is used in
a wide range of colors using
imported ecological water
based paintings which provides
good protection against the UV
rays and against the weather
and insects

Lemnul folosit la construcþiile din
lemn este tratat ingnifug ºi contra
insectelor.

The timber used is treated against the
fire and insects

MOBILIER DE GRÃDINÃ / GARDEN FURNITURE
Protecþia lemnului este de asemenea
asiguratã prin vopsele ecologice pe
bazã de apã, împotriva agenþilor
atmosferici ºi a microorganismelor
pe o perioadã îndelungatã de
timp.Lemnul este tratat ºi ignifug
în prealabil.Pigmenþii rezistenþi
la acþiunea razelor UV previn
schimbarea culorii lemnului ºi
alterarea masei lemnoase.Acest tip
de vopsele faciliteazã respiraþia
naturalã a lemnului.

SCULPTURI EXECUTATE MANUAL
MANUALLY EXECUTED SCULPTURES
Întreaga colecþie de sculpturã este prezentatã pe pagina de web a
firmei, www.laganmobilex.ro

The wood protection is made with
ecological paintings. The wood is
treated against the fire before to
be painted. The pigments are very
persistent in time and this kind of
painting makes easy the breathing
of the wood

The entire collection of sculpture can be seen on the web page
www.laganmobilex.ro

