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LACUNA URBAN®

DEN NYE INNADSLÅENDE FOLDEDØREN FRA LACUNA
Lacuna er stolt over å kunne presenter Lacuna URBAN®.
En innad slående foldedør, som er utviklet med en enestående og
hittil usett tetthet mot vann og vind. Selv for en leilighet i øverste
etasje med havutsikt.

Lacuna URBAN® egenskaper gjør den særdeles velegnet til
leilighet med altan / fransk altan. Med Lacuna URBAN® får du ikke
problemer med omrokering samt full utnyttelse av altanens areal
og en åpning på hele 90%, noe som binder ute og inne sammen.

Lacuna URBAN® er i utgangspunktet produsert i varmebehandlet
bøk (holdbarhetsklasse 1) Alternativ produseres den også i eik eller
mahogni. Alt er FSC sertifisert. Konstruksjonen som er patentert /
mønsterbeskyttet, har 3 trinn tetthetsplan som sikrer tetthet. Gode
isoleringsegenskaper og en ultralang holdbarhet.

Super isolasjon, bæredyktighet og lang holdbarhet verdier som
er dypt inkorporert i Lacuna DNA. Lacuna er oppmerksom på
at livet leves innenfra og ut. Med Lacuna URBAN® innpasser du
leiligheten i naturen. Alle Lacuna materialer er nøye utvalgt med
bæredyktighet for øye. Lacuna brenner for saken og går ikke på
kompromiss.

Lacuna URBAN® er gjennomtestet og sertifisert på Teknologisk
institutt i Danmark. Produktutviklingen av Lacuna URBAN® har
tatt over 5 år, da den skal ha samme kvalitet som Lacunas
foldedørsløsninger. Designet er innovativt med slanke profiler for
maksimalt lysinnfall. Produksjon, materialer og finish er i samme
høye kvalitet som Lacuna øvrige foldedører.

Lacuna URBAN® kan du få med integrert glass vern (Lacuna
URBAN® French) og til altaner med nivåfri adgang.
For Lacuna er LCA, EPD, Svanemærket og FSC helt naturligt for at
kunne levere til bæredygtigt byggeri og projekter, som arbejder r
med DGNB, LEED og BREEAM.

FACTS
•

Tett, gode isoleringsevner og lang holdbarhet

•

Testet og sertifisert på Teknologisk Institutt.

•

FSC sertifisert tre
(varmebehandlet bøk, eik og mahogni).

•

Svanemerket.

•

Kan leveres i alle RAL-farger.

•

Størrelse opp til 6x2,8 meter.

•

Innbrudds sikkerhet.
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