
LESA FA 
VÁLASZFALAK 



A LESA 1 RENDSZER TULAJDONSÁGAI

Felhasználás: nem tartó beltéri válaszfalak
Modulok összekapcsolása: keret nélküli - áttetsző szalaggal ragasztott
 keretes - fa H profil
Szerkezet: furnérozott fa keretprofilok
 fa ajtókeret
Ajtószárny típusok: fa teli/üveg kitöltéssel
 teliüveg

LÉGHANGGÁTLÁS Rw:
Üveg válaszfalak:  31, 35, 36, 38 és 39 dB 
 a felhasznált üvegezés típusa szerint

LESA I 
SZIMPLA ÜVEG

A fa elemek puszta látványa a beltérben meghitt 
és kellemes környezet érzetét kelti, és más 
szintre emeli a terek dizájnját.

A LESA I beltéri válaszfal-rendszer teljes 
egészében fa, magját ragasztott fenyőgerenda 
alkotja, amelyet az Ön által választott mintával 
furnérozunk.

A tiszta vonalú látvány megőrzéséhez ideális 
kiegészítő a fordított tokos ajtó.

FA VÁLASZFALAK

LESA
A LESA fa beltéri válaszfal-rendszer egy szeletnyi élő természetet varázsol 
az irodájába.  Egyediségüknek köszönhetően a fa válaszfalak feldobják 
a teret, és a bútorzattal együtt harmonikus kombinációt alkotnak.

A teljes egészében fából készült szimpla üvegezésű LESA I rendszer  
minimalista vázzal rendelkezik, így kellő világosságot biztosít a beltérben.  
A dupla üvegezésű LESA II rendszer a hangszigetelést illető legmagasabb 
igényeknek is megfelel, miközben megőrzi a tér  
könnyedségét és átláthatóságát.

 STANDARD MÉRETEK:

Válaszfal vastagsága: 65 mm 
Üvegvastagság:  8 - 16,8 mm

Modulszélesség:  1 000 mm 
Modulmagasság:  3 000 mm 
Max. modulmagasság:  3 500 mm

Ajtó | tokbelméret: 800 x 2 100 mm 
Ajtókeret max. magassága: 3 000 mm

A LESA 2 RENDSZER TULAJDONSÁGAI

Felhasználás: nem tartó beltéri válaszfalak
Modulok összekapcsolása: keret nélküli kivitel - 
 áttetsző szalaggal ragasztva
 keretes kivitel - 
 furnérozott alumínium profil
Szerkezet:  furnérozott alumínium keretprofilok
 fa ajtókeret
Ajtószárny típusok:  fa teli/üveg kitöltéssel
 teliüveg

LÉGHANGGÁTLÁS Rw:
Üveg válaszfalak:  40, 42, 45 dB 
 a felhasznált üvegezés típusa szerint

STANDARD MÉRETEK:

Válaszfal vastagsága: 100 mm

Modulszélesség:  1 000 mm 
Modulmagasság: 3 000 mm 
Max. modulmagasság:  3 500 mm

Ajtó | tokbelméret: 800 x 2 100 mm 
Ajtókeret max. magassága: 3 000 mm

LESA II 
DUPLA ÜVEG
Akár 45 dB léghanggátlás a legjobb hangszigetelő 
tulajdonságért, illetve a természetes anyagok megőrzéséért  
a beltérben a LESA II beltéri rendszert ajánljuk. 

A 100 mm vastagságú furnérozott alumínium profil jól 
kombinálható más rendszerekkel. A tiszta vonalú látvány 
megőrzéséhez ideális kiegészítő a fordított tokos ajtó.

Szeretne egy szeletnyi természetet varázsolni az 
irodájába? 
A fa válaszfalakról bővebb információt, illetve műszaki 
adatlapjaikat az alábbi címen találhatja meg:

www.liko-falak.hu



Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Címünk:
LIKO-S Kft. 

Budapest 1116 
Barázda u. 42. 
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-falak.hu


