Proponujemy Państwu naświetla i dostawki boczne indywidualnie
dobrane do każdego wzoru skrzydła. Dostawki boczne mogą być
Mocowany na całej długości skrzydła stanowi idealne zabezpieczenie.
Przekręcając dolną wkładkę wysuwamy jednocześnie bolce 1, 3, 4.
Górną wkładką wysuwamy bolec 2. Zamek listwowy dodatkowo
usztywnia skrzydło, przedłużając czas jego użytkowania. Należy
pamiętać, by do dobrego zamka dobrać dobre wkładki i klamki. Chcąc
ułatwić Państwu to zadanie proponujemy zakup wkładek i klamek
u naszego przedstawiciela lub na stronie internetowej: www.lestol.com

przeszklone lub wypełnione płycinami. Wszystkie możliwe opcje
możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej:
www.lestol.com

naświetle

Bolce antywłamaniowe
Stanowią zabezpieczenie przed
wyważeniem skrzydła.
Dzięki nim nawet po obcięciu
zawiasów, drzwi nie ustąpią.

Drzwi 68 w standardzie posiadają

Drzwi 80 w standardzie posiadają

- grubość skrzydła 68 mm

- grubość skrzydła 80 mm

- grubość ocieplenia 28 mm

- grubość ocieplenia 40 mm

- ościeżnica klejona z 3 warstw

- ościeżnica klejona z 3 warstw

- zamek listwowy 4 punktowy

- zamek listwowy 4 punktowy

- bolce antywłamaniowe

- bolce antywłamaniowe

- trzy zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach

- cztery zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach

- 2 uszczelki ( skrzydło i futryna)

- 2 uszczelki ( skrzydło i futryna)

- szyba antisol ( pakiet 1 komorowy)

- szyba antisol ( pakiet 2 komorowy)

- szyby listwowane (możliwość wymiany)

- szyby listwowane (możliwość wymiany)

- czterokrotne malowanie

- czterokrotne malowanie

Drzwi w 2 klasie antywłamaniowości dodatkowo wyposażone są w:
- dodatkowy zawias
- listwę antywłamaniową
- szyba P4 w standardzie
- wzmocnioną konstrukcję skrzydła

Drzwi drewniane muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim
i pośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

dostawka standardowa

ZEWNĘTRZNE
DRZWI DREWNIANE

dostawka ekonomiczna

www.lestol.com
biuro@lestol.com

Zakres stosowania
szerokość

wysokość

dostawka standardowa

40 - 50 cm

dowolna

dostawka ekonomiczna

22 - 40 cm

dowolna

naświetle

dowolna

od 20 cm

Osiem specjalnie dobranych kolorów do stosowania na zewnątrz, optymalnie
zabezpieczy przed promieniowaniem ultrafioletowym, a jednocześnie nie
ulegnie silnemu nagrzaniu pod wpływem słońca.
Przy wyborze koloru należy uwzględnić zastosowany gatunek drewna,
wzór drzwi oraz sposób zabudowy. Decydujący wpływ ma także położenie
budynku oraz wielkość zadaszenia. Prawidłowy dobór tych parametrów
pozwala znacznie zwiększyć żywotność powłoki na stolarce drewnianej.

Tylko drewno potrafi oddać ducha czasów, zarówno tych teraźniejszych, jak
i minionych. Najwięcej piękna kryje w sobie jednak przeszłość, a tylko z drewna
można wydobyć tak niezwykłe formy, które mają dusze. Obfitość kształtów
i wzorów, niepowtarzalny rysunek słoi sprawia, że obcowanie z rzeźbionym
drewnem tworzy atmosferę mistycyzmu i zadumy. Doświadczenie, jakie
zdobyliśmy przez lata, pozwala mam wydobyć z niego owe piękno.
Pragniemy podzielić się z Państwem tymi umiejętnościami, oferując drzwi
o bogatych wzorach.

F.P.U.H. LESTOL
39-315 Ruda 78A
tel./fax. 14 - 683 41 50
tel. 14 - 681 86 19
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