DŘEVĚNÉ
PŘÍČKY LESA

DŘEVĚNÉ PŘÍČKY

LESA

Systém dřevěných interiérových příček LESA přináší do kanceláří
kousek z živé přírody. Dřevěné příčky dotvoří svou jedinečností
Váš prostor a společně s nábytkem vytvoří harmonický interiér.
Celodřevěný systém s jednoduchým zasklením LESA I,
má minimalistický rám a dodává interiéru dostatek světlosti.
Systém s dvojitým zasklením LESA II splňuje nejvyšší nároky
na akustiku při zachování lehkosti a transparentnosti prostor.

LESA II

DVOJSKLO

Pro maximální akustické vlastnosti s neprůzvučností
až 45 dB a zachování přírodních materiálu v interiéru
je ideální interiérový systém LESA II.
Odýhovaný hliníkový profil tloušťky 100 mm se dobře
kombinuje s ostatními systémy. Pro zachování čisté
pohledové linie jsou ideálním doplňkem reverzní dveře.

VLASTNOSTI SYSTÉMU LESA 2
Použití:			

nenosné interiérové příčky

Spojení modulů:		
bezrámové provedení 			lepené transparentní páskou
			rámové provedení 			dýhovaný hliníkový profil
Konstrukce:		

hliníkové obvodové dýhované profily

			systémová dřevěná zárubeň
Typy dveřních křídel:

dřevěné s plnou/prosklenou výplní

			celoskleněné
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:
Prosklená příčka: 		
40, 42, 45 dB
			dle typu použitého zasklení
STANDARDNÍ ROZMĚRY:

LESA I

JEDNOSKLO
Pouhý pohled na dřevěný prvek v interiéru
přináší uživatelům pocit útulného a příjemného
prostředí a pozvedává design prostor na jinou
úroveň.
Systém interiérových příček LESA I je
celodřevěný, kdy jádro tvoří lepený smrkový
hranol, který je následně dýhován vzorem
dle vašeho výběru.
Pro zachování čisté pohledové linie jsou
ideálním doplňkem reverzní dveře.

VLASTNOSTI SYSTÉMU LESA 1
Použití:			

nenosné interiérové příčky

Spojení modulů:		

bezrámové - lepené transparentní páskou

			rámové - dřevěný H profil

65 mm
8 - 16,8 mm

			celoskleněné

Šířka modulu: 		
Výška modulu: 		
Maximální výška modulu:

1 000 mm
3 000 mm
3 500 mm

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:

Dveře | světlost:		
Max. výška zárubně:

800 x 2 100 mm
3 000 mm

dřevěné obvodové dýhované profily

			systémová dřevěná zárubeň
Typy dveřních křídel:

dřevěné s plnou/prosklenou výplní

Prosklená příčka: 		
31, 35, 36, 38 a 39 dB
			dle typu použitého zasklení

100 mm

Šířka modulu: 		
Výška modulu: 		
Maximální výška modulu:

1 000 mm
3 000 mm
3 500 mm

Dveře | světlost:		
Max. výška zárubně:

800 x 2 100 mm
3 000 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY:
Tloušťka příčky:		
Tloušťka skla: 		

Konstrukce:		

Tloušťka příčky:		

Chcete kousek přírody i u vás v kanceláři?
Více informací o dřevěných příčkách včetně
technických listů naleznete na:

www.liko-pricky.cz

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu…
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