
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 
sticlãeste 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 
marca ROTO 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 întreag 
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 îngheþ-
dezgheþ repetat din timpul 
anotimpului rece
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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 lemnos. În scurt 
timp s-a trecut la punerea în 
vloare a acestui mateial prin 
realizarea de produse finite si 
semifinite. S-a abordat 
construirea de cãsuþe din lemn, 
mobilier de gradinã ºi obiecte de 
artã, sculpturi realizate manual, 
în marea lor majoritate, colecþia 
de sculptura conþinând icoane 
reprezentând diverse scene 
biblice.

Lemnul folosit la construcþia cãsuþelor 
din lemn este tratat ingnifug ºi contra 
insectelor.
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MOBILIER DE GRÃDINÃ SCULPTURI EXECUTATE MANUAL

Cina cea de tainã

Iisus
binecuvânteazã

Veniþi de
 luaþi luminã

Iisus 
pe cruce

Iisus cade 
sub cruce

Întreaga colecþie de sculpturã este prezentatã pe pagina de web a 
firmei, www.laganmobilex.ro 

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.

Iisus în grãdina 
Ghetsemane

Iisus vindecã 
orbul 

Iisus potoleºte 
furtuna
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