Bezúdržbová stacionární lehátka pro
venkovní použití

Lehátka WORKTEG jsou primárn navržena k využívání na ve ejn p ístupných
místech - typicky v parcích, na zajímavých lokalitách u turistických cest, na vyhlídkách
apod.. Zkrátka všude tam, kde si lov k chce na chvíli odpo inout i rozjímat ... .
Nic však nebrání tomu je umístit nap íklad i jako solitéry do v tších zahrad.
Ergonomický tvar zaru uje maximální pohodlí a samotná konstrukce lehátek je navržena tak, aby pro jejich usazení v terénu bylo zapot ebí co nejmenší rovné plochy. Lehátka je možno ukotvit k p edem zabetonovaným kotvám nebo k betonovému závaží,
dodávanému jako p íslušenství.
www.workteg.cz
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Lehátko WLE150
Pohledy a technické údaje

www.workteg.cz

Strana 2

Hmotnost celková: 388 kg (p i t ech vrstvách závaží)
Hmotnost bez závaží: 85 kg
Nosnost: 200 kg
Použité materiály:
Závaží - beton
Ocelová konstrukce - pevnostní ocel t ídy S355
D evo - sibi ský mod ín
Spojovací materiál - nerez t ídy A2
Povrchovou úpravu oceli je možno zvolit. Na výb r je práškový lak nebo žárový zinek.
D ev né lat ze sibi ského mod ínu jsou zám rn bez povrchové úpravy. Tento druh mod ínu i
bez ochranného nát ru zajiš uje dlouhou životnost - ádov desítky let. Více informací na stran 6.
Konstrukce lehátka a použité materiály jsou zárukou dlouhodobé použitelnosti. V p ípad nutnosti
je však možné jakýkoli komponent lehátka jednoduše vym nit.

Lehátko je možné dovybavit
odkládací plochou, která m že
posloužit i jako sedátko.
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Lehátko WLE75
Pohledy a technické údaje
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Hmotnost celková: 190 kg (p i t ech vrstvách závaží)
Hmotnost bez závaží: 48 kg
Nosnost: 120 kg
Použité materiály:
Závaží - beton
Ocelová konstrukce - pevnostní ocel t ídy S355
D evo - sibi ský mod ín
Spojovací materiál - nerez t ídy A2
Povrchovou úpravu oceli je možno zvolit. Na výb r je práškový lak nebo žárový zinek.
D ev né lat ze sibi ského mod ínu jsou zám rn bez povrchové úpravy. Tento druh mod ínu i bez
ochranného nát ru zajiš uje dlouhou životnost - ádov desítky let. Více informací na stran 7.
Konstrukce lehátka a použité materiály jsou zárukou dlouhodobé použitelnosti. V p ípad nutnosti
je však možné jakýkoli komponent lehátka jednoduše vym nit.
Lehátko je možné dovybavit
odkládací plochou, která m že
posloužit i jako sedátko.
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Mod ín sibi ský - Larix sibirica
Sibi ský mod ín je velice pevné d evo s nádhernou barevnou škálou a vynikající strukturou.
Díky vysoké hustot svého d eva, obsahu prysky ic a jejich specifickému složení se sibi ský mod ín
adí na první místo co se týká odolnosti v i hnilob . (V porovnání s dubem, jasanem nebo borovicí
je dvojnásobn rezistentní). Sibi ský mod ín má dlouhou životnost i pod vodou anebo v oblastech s
astými dešti, – od dávných dob až do sou asnosti je úsp šn používán na vodní stavby,
vodovodní roury, okapové žlaby nebo d ev né šindele (jako st ešní krytina).
Dnes je trendem používat sibi ský mod ín pro d ev né fasády, terasy i jiné produkty, u kterých je
p edpoklad, že budou vystaveny nep ízni po así. D evo ze sibi ského mod ínu má dlouhou
životnost (cca 100 let a více) a neztratí svoji p knou strukturu - a to i bez oleje na d ev né venkovní terasy. Práv naopak, mokré d evo a taktéž d evo pod sn hovou pokrývkou sílí.
Tento materiál je nejlepší volbou podle pom ru cena/kvalita.
Sibi ský mod ín nelze porovnávat s evropským. Ve skute nosti to jsou r zné druhy d evin, mají i
r zné botanické názvy – larix sibirica a larix decidua (p evislý mod ín). Evropský mod ín je pouze o
n co pevn jší než evropský smrk, sibi ský je svou pevností podobný dubu. Evropské d evo nemá
tak vysoký obsah prysky ice a na rozdíl od sibi ského nem že být používán bez povrchové úpravy.
Upozorn ní: Barva d eva ze sibi ského mod ínu se díky p sobení okolních pov trnostních vliv
asem m ní ze sv tlé na typickou šedou. Tento jev na jakosti a životnosti d eva nic nem ní. Níže
je uveden názorný p íklad - nové d evo v porovnání se d evem na terase, které je bez nát ru vystaveno pov trnostním podmínkám již 6 let.
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