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O spoločnosti
Rýchlosť, mobilita a flexibilita

Lindab AB je medzinárodný koncern založený v roku 1959 vo Švédsku.
Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných
oceľových, vopred lakovaných plechov.

Naše výrobky sú známe po celom svete a mnohé z nich dosiahli vedúcu
pozíciu na trhu. Vďaka dobre nastavenému logistického systému sme
schopní zaistiť dodávky priamo z niekoľkých európskych skladov spoľahlivo a v krátkom dodacom čase.

Ponúka komplexné systémové riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty, Vzduchotechnika a Montované systémy.
Výrobky skupiny Lindab sa vyznačujú vysokou kvalitou, jednoduchou
montážou, energetickou účinnosťou s ohľadom aj na životné prostredie
a dodávané sú vždy s vysokou úrovňou služieb.

Lindab Centrá
Lindab Centrá, teda sklady s produktmi Lindab, majú za cieľ priblížiť
zákazníkom odkvapový systém Lindab Rainline, ale predovšetkým
montážnym firmám zlepšiť jeho dostupnosť v rámci celej Slovenskej republiky.
Vďaka riadenému systému zásob je v týchto skladoch okamžite bez
čakania dostupný štandardný sortiment Rainline. V Lindab Centrách
si okrem odkvapového systému v obľúbených farbách môžete zakúpiť
priamo na mieste aj tabuľový plech v niekoľkých farebných odtieňoch.
K ďalším službám patrí možnosť ohýbania plechov na ručnej ohýbačke
priamo v Centrách.
Sklady sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky
tak, aby ich dostupnosť bola čo najlepšia.

Spoločnosť Lindab pôsobí v 31 krajinách po celom svete a zamestnáva
približne 5000 zamestnancov.
Súčasťou tohto švédskeho koncernu sa stala v roku 2008 aj spoločnosť
ROVA (založená v roku 2000) – slovenská jednotka na trhu v oblasti plechových strešných krytín.
Na Slovensku Lindab a.s. vyrába vysokokvalitné plechové strešné
krytiny, špičkový odkvapový systém, trapézový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka prepracovaný servis. Portfólio produktov dopĺňajú aj bezpečnostné a odvetrávacie prvky striech.

Ochrana životného prostredia

Súčasťou ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov a konštrukčných systémov. Moderný a vysoko efektívny spôsob stavebnej technológie je vhodný na výstavbu výrobných prevádzok, polyfunkčných budov, skladových
priestorov, športových zariadení či poľnohospodárskych objektov.
Zaujímavá je aj oblasť systémových riešení Lindab, ktorá v sebe zahŕňa
kompletné riešenie pre zmenu zastrešenia, či už panelového domu
z plochej na šikmú strechu, obytné nadstavby alebo ide o systém
malých stavieb ako sú typizované garáže, sklady, komerčné budovy,
alebo stavby nízkoenergetických rodinných domov z tenkostenných
oceľových pozinkovaných profilov C, Z, U a ∑.
Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník (cca 9 km od Spišskej Novej
Vsi). Pre lepšiu dostupnosť a krátke dodacie lehoty sú vám k dispozícii aj
ďalšie naše pobočky v Bratislave a v Banskej Bystrici. Predajná sieť spoločnosti Lindab je postavená na báze obchodných partnerov (stavebniny,
strešné centrá, montážnici a klampiari, stavebné firmy a pod.
Kľúčovou filozofiou LINDAB je neustále prinášať na trh produkty a systémové riešenia, ktoré významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby
v stavebníctve.
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Vďaka vynikajúcim vlastnostiam švédskej ocele sú výrobky Lindab
v súlade s prísnymi požiadavkami na životné prostredie dominujúce
v dnešnej dobe. Vďaka tomuto materiálu sú všetky výrobky Lindab plne
recyklovateľné. Naša zodpovednosť za životné prostredie a dedičstvo,
ktoré tu zanecháme pre ďalšie generácie ovplyvňuje naše aktivity na
niekoľko rokov. Táto zodpovednosť sa prejavuje v našich dlhodobých
krokoch a cieľoch, ktorých zmyslom je zredukovať spotrebu energie
a znižovať emisie.

Záruka
životnosť výrobkov Lindab je od 40 - 60 rokov, v závislosti od podmienok
ov
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Lindab poskytuje záruku proti korózií na svoje výrobky na
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G A 15,20 a 30 rokov podľa systému povrchovej úpravy Lindab (Classic,
Premium, Elite). Výrobky a služby spoločnosti Lindab podliehajú prísnej
kontrole a systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.
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Lindab Life - naša spoločenská zodpovednosť
Spoločenská zodpovednosť je súčasťou vízie Lindab ako európskeho
lídra priemyselnej ventilácie a systémových riešení pre stavebníctvo.
Lindab Life je definícia prístupu spoločenskej zodpovednosti. Tvoria
ho štyri oblasti - Obchod, Prostredie, Spoločnosť a Zamestnanci.
Tieto záväzky zahŕňajú našu odhodlanosť byť dobrým a spoľahlivým
obchodným partnerom, ponúkajúcim riešenia, ktoré sú na trhu žiadané.
Zjednodušene, je to spôsob akým oznamujeme, že preberáme
spoločenskú zodpovednosť za prípadné dopady našej činnosti
a podnikania na prírodu, človeka a jeho okolia.
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Švédska oceľ, základný vstupný materiál

10 dôvodov

Základným materiálom pre výrobu ľahkých strešných
krytín Lindab je vysoko kvalitný, recyklovateľný,
žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok.
Ten je chránený viacvrstvovou technológiou
postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej
vrstvy a finálnej vrstvy v rôznych hrúbkach
a prevedeniach. Spodná strana plechu je ošetrená
ochrannou vrstvou a zosilneným lakom. Všetok
vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel
Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ
putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj
do Jamníka.

prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém Lindab

povrchová vrstva
Classic, Premium, Elite
základná farba
pasivácia
zinok
oceľ
zinok
pasivácia
spodná laková vrstva

Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým
jadrom, v deklarovaných hrúbkach a vrstvou zinku od 200 až do
350 g/m2 (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy).

Classic, Premium, Elite
Už viac, ako 50 rokov sa spoločnosť Lindab zaoberá vývojom, výrobou a dodávkou produktov z tenkostenného oceľového
plechu. Dômyselnými riešeniami a výnimočnou kvalitou určoval Lindab od začiatku smer vývoja vo svojom odbore a stal sa
synonymom pre výrobky z lakovaného plechu.
Na úspechu našich produktov má veľký podiel materiál, ktorý je použitý na ich výrobu. Práve vlastnosti a kvalita surovín sú pre
správnu funkciu a životnosť výsledného produktu rozhodujúce, a preto venujeme ich výberu a testovaniu mimoriadnu pozornosť.
Popri samotnej oceli sú najväčšie nároky kladené na ich finálnu povrchovú úpravu, ktorej úlohou je okrem zaistenia perfektného
vzhľadu aj ochrana oceľového jadra pred účinkami vonkajšieho prostredia.
V ponuke Lindab sú 3 typy systémov povrchových úprav, ktoré sa líšia schopnosťou čeliť vonkajším vplyvom ako sú UV žiarenie,
znečistené ovzdušie, vysoké a nízke teploty a v neposlednom rade aj mechanickému poškodeniu. Správnou voľbou materiálu
tak môžeme významne ovplyvniť dobu, počas ktorej bude vaša strecha nielen skvele vyzerať, ale aj bezchybne fungovať.

Správna voľba povrchovej úpravy

Lindab Classic

Lindab Premium

VÝHODY
• Široká farebná škála
• 2 možnosti štruktúry povrchu
- lesklý a matný
• nízka cena
• záruka 15 rokov
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VÝHODY
• vysoká odolnosť voči UV žiareniu
a znečistenému ovzdušiu
• vynikajúca ochrana proti korózií
• vysoká farebná stabilita
• veľmi odolný proti mechanickému
poškodeniu
• atraktívne farebné odtiene
• priaznivá cena
• záruka 20 rokov

Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo
Švédsku, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom plechových
strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov.
Jeden z výrobných závodov sa nachádza aj na Slovensku,
konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi. Lindab je trhovým
lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom
viac ako 60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.

Spoľahlivosť a kvalita materiálu

Systémy povrchových úprav Lindab

Základný systém povrchovej úpravy
Systém povrchovej úpravy Premium ponúka
dostupný v najširšej škále farieb a dvoch
zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu a ochranu
štruktúrach povrchu: matný a lesklý. Ide
proti korózií, čo sa prejavuje dlhšou
o najčastejšie využívanú povrchovú úpravu
životnosťou produktov vyrobených z tohto
s vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej
materiálu. Revolučné zloženie vrstvy zinok
hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou
horčík (Zn, Mg) je nanášané na oceľové jadro,
úpravou Classic sa pre svoje dobré vlastnosti ktoré poskytuje mimoriadne vysokú odolnosť
a priaznivú cenu hodia na opláštenie
voči korózii, obzvlášť na kritických rezných
administratívnych budov, priemyselných
hranách. Oproti povrchu Classic vykazuje aj
objektov, hál a skladov, ale aj obytných
väčšiu mechanickú odolnosť, čím môže byť
budov a rodinných domov.
použitý v aplikáciách vyžadujúcich zložitejšie
tvarovanie priamo na stavbe. Povrchová
úprava Premium je moderný povrchový
systém s vysokou ochranou za priaznivú
cenu.

Tradícia a švédska kvalita

Lindab Elite
Pokiaľ hľadáte materiál s nekompromisnými
vlastnosťami a životnosťou, je systém
povrchovej úpravy Elite tá najlepšia voľba!
Vďaka unikátnemu zloženiu dosahuje
vynikajúce výsledky vo všetkých dôležitých
parametroch a zaistí dokonalý vzhľad
a ochranu na niekoľko desiatok rokov.
Povrchová úprava Elite vyniká v odolnosti
proti mechanickému poškodeniu, ochrane
ocele proti korózií a UV stabilite. Taktiež
lepšie odoláva prostrediu so znečisteným
ovzduším. Použitie tohto materiálu je široké –
od odkvapového systému cez strešné krytiny
až po plech, ktorý je určený pre zložitejšie
strojové alebo mechanické spracovanie.

VÝHODY
• vynikajúca ochrana proti UV žiareniu
a znečistenému ovzdušiu
• poskytuje najlepšiu ochranu proti
korózií
• najväčšia farebná stabilita
• najlepšie odoláva mechanickému
poškodeniu
• najdlhšia predpokladaná životnosť
• atraktívna ponuka farebnej škály
• záruka 30 rokov

Nadštandardná záruka

Na naše produkty vám poskytneme písomnú záruku od 15 do
30 rokov v závislosti od typu povrchovej úpravy. Životnosť našich
krytín je 40 až 60 rokov.

Povrchová úprava

Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám
Lindab Classic, Premium a Elite vysokú úžitkovú hodnotu
a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.

Najširšia produktová škála na trhu

V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov
trapézových plechov v rôznych hrúbkach, viac ako 50
komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších
produktov určených pre stavebníctvo a priemysel za účelom
zjednodušenia výstavby.

Odborný servis a poradenstvo

Ponúkame svojím zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme
poradenstva, vyhotovenia kladacích plánov a kompletného
vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov
a podrobné montážne návody.

Nízka hmotnosť strešných krytín

Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab.
V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na
dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky.
V prípade starších budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu.
V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká
strešná krytina jediným východiskom.

Doprava a vykládka tovaru

Dopravu nad 100 m2 máte u nás zadarmo priamo na stavbu.
Bezplatná vykládka krytiny vozidlom s hydraulickou rukou vám
rovnako ušetri Váš čas, námahu a peniaze.

Krátky dodací termín

Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k vám
doručíme maximálne do 10 pracovných dní.

Najlepší pomer ceny a kvality

Lindab vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme
presvedčení, že ak budete „porovnávať porovnateľné“ rozdiel
v cene bude minimálny!

Celková vz. užitočná krycia plocha
Pri porovnávaní cenovej ponuky spoločnosti
Lindab s konkurenčnými cenovými ponukami
sa presvedčte, či je uvádzaná cena za užitočnú kryciu alebo za celkovú plochu. Pri celkovej
ploche vám totiž konkurencia napočíta väčšie
množstvo krytiny, avšak cena za 1 m2 bude
opticky nižšia približne o 8 až 10 %. Tento rozdiel však budete mať pripočítaný v množstve
krytiny, takže v konečnom dôsledku zaplatíte
viac a pritom si to ani neuvedomíte. Pri krytinách Lindab neplatíte za prekrytia jednotlivých
strešných profilov.
Hrúbka plechu a kvalita ocele
Zabezpečuje Vašu istotu pod novou strechou
a samozrejme životnosť krytiny. Lindab, ako
jeden z mála výrobcov vyrába strešné krytiny
z konštrukčnej ocele akosti S250GD, ktorá
zabezpečuje tuhosť krytiny pri zaťažení vetrom
a snehom a tiež jej tvarovú stálosť pri teplotných rozdieloch. Veľmi dôležitá je aj vrstva zinku na oceľovom jadre, ktorej úlohou je zabrániť
vzniku korózii na krytine. Na trhu existuje veľa
konkurenčných výrobkov, ktoré túto vrstvu
majú minimálnu alebo nulovú. Taktiež dôležitý prvok pri farebnej povrchovej úprave je UV
stabilizátor, ktorý zabezpečuje farebnú stálosť
krytiny.
Kompletnosť cenovej ponuky
Cenové ponuky pre vás spracujeme tak, aby
ste pri realizácii strechy nemuseli dodatočne
dokupovať potrebné prvky, ktoré vám z taktických dôvodov neboli nacenené a strešný plášť
bez nich nebude funkčný. Preto vás chceme
poprosiť: Pri porovnávaní našej cenovej ponuky s konkurenciou, porovnávajte porovnateľné. Garantujeme, že konečné rozdiely v cene
budú takto minimálne, prípadne žiadne.
Doprava a dodatočné príplatky
Všetky ceny našich strešných krytín a príslušenstva sú vrátane balenia, prepravnej palety
a dopravy (doprava zdarma platí nad 100 m2
krytiny), takže vás neprekvapíme dodatočnými príplatkami pri preberaní tovaru. Jediný
príplatok je u nás v prípade odberu krytiny
v množstve menej ako 30 m2.
Kvalita a potreba strešného príslušenstva
Je potrebné uvedomiť si, že strechu netvorí len strešná krytina, ale aj veľmi dôležité
strešné príslušenstvo. Presvedčte sa, či bude
vaša nová strecha obsahovať potrebné klampiarske, odvetrávacie a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek, a samozrejme
vhodnú podstrešnú fóliu. Vyhnete sa tak riziku
a možným problémom, čo bude v konečnom
dôsledku pre vás znamenať ušetrené peniaze.
Mnoho neprofesionálnych predajcov krytín sa
snaží Vaše peniaze šetriť práve tu, na úkor ich
zisku, čo je v skutočnosti ich najväčší omyl.
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Lindab Rainline | odkvapový systém

Lindab Topline | kvalitné oceľové strešné krytiny

Lindab Rainline je dokonalý odkvapový systém, ktorý ponúka najvyššiu

Strechu pre Váš vysnívaný domov vyberáte pravdepodobne len raz za

kvalitu, kombináciu flexibility a jednoduchej montáže. Keďže je vyrobený

život. Ak si zvolíte značku Lindab, môžete si byť istý, že týmto rozhodnutím

z excelentnej švédskej ocele s hustotou pozinkovania 275 g/m , s oboj-

ušetríte nie len Vaše peniaze, ale aj čas. Lindab ponúka všetko potrebné

strannou ochrannou vrstvou, výborným spôsobom kombinuje vlastnosti

k zabezpečeniu funkčnosti a skvelého vzhľadu vašej strechy na dlhé desať-

ako sú stabilita, odolnosť voči korózií a poveternostným vplyvom a priro-

ročia. Vybrať si môžete z niekoľkých prevedení povrchových úprav a farieb.

2

dzene trvanlivá a atraktívna farebná stálosť.
Strešné krytiny Lindab spĺňajú všetky estetické, technické i funkčné poSystém Lindab Rainline sa skladá z množstva prvkov, ktoré sú potrebné

žiadavky kladené na strešnú krytinu. Tá je profilovaná do tvaru klasických

pre dokonalé odvodnenie striech. Jednotlivé časti do seba ľahko zapadnú

strešných škridiel s výraznou, alebo naopak nenápadnou vlnou. Dávajú tak

a jednoduchým zaklapnutím tak vytvoríte ucelený odvodňovací systém bez

streche dokonalý vzhľad a majiteľovi možnosť zvoliť si strešnú krytinu v štý-

použitia lepidiel alebo ďalších pomocných materiálov.

le a farbe korešpondujúcej s ďalšími stavebnými prvkami.

Lindab Rainline je v ponuke v 3 rozmeroch poloblúkového tvaru (125/87;

Moderný materiál predurčuje krytiny Lindab k použitiu na novostavby.

150/100; 190/120), ale aj odkvapový systém štvorcového prierezu.

Avšak vďaka veľmi nízkej vlastnej hmotnosti sú vhodné najmä na rekonštrukciu striech starších objektov. Ochranné povrchové vrstvy spolu s oce-

Dostupná farebná škála produktov Lindab pristane rovnako rodinným

ľovým jadrom dávajú krytinám Lindab odolnosť a pevnosť. Vďaka tomu

domom, ako aj priemyselným budovám, či panelákom. Vďaka najširšej

veľmi dobre čelia náročným podmienkam, ktorým sú vystavované nielen

palete farieb na slovenskom trhu (10 odtieňov) , ľahko zladíte fasádu vášho

v chladnej Škandinávii, ale i v našich klimatických pásmach. Charakteris-

domu či už s odkvapovým alebo strešným systémom. Akokoľvek sa roz-

tickou vlastnosťou krytín Lindab je jednoduchá a rýchla montáž, dlhá život-

hodnete farebne nakombinovať jednotlivé časti budovy, náš systém vám to

nosť a minimálna údržba.

umožní. Je to len otázka vkusu.

ro k

30

ov

ANC

IA

GA

8

ro k

ov

C
RAN

IA

Na všetky produkty odkvapového systému Lindab Rainline poskytujeme 30-ročnú záruku proti
vzniku korózie alebo výskytu výrobnej chyby, ktorá by mala priamy vplyv na funkčnosť odkvapu.
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Lindab Topline | kvalitné oceľové strešné krytiny
Výška vĺn od 18 do 48 mm je dôležitým aspektom výrobku, pretože vytvára

Lindab
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Lindab Topline | kvalitné oceľové strešné krytiny
Lindab Mega

plastický dojem a výrazne ovplyvňuje tuhosť tabule. Čím vyššia vlna, tým je
profil pevnejší, krytina sa neprehýba, čo uľahčuje montáž ako aj pohyb po

Atraktívny románsky štýl, strešná krytina s typickou poloblúkovou profi-

nej. Krytiny Lindab sa dodávajú v pásoch s krycou šírkou od 1,0 m a dĺž-

láciou vlny. Jej tvar dokonale kopíruje klasickú škridlu a preto ju vyhľadá-

kou podľa potrieb a želania zákazníka, max. však do 6,14 m.

vajú klienti, ktorí si potrpia na tradičný vzhľad kombinovaný s modernými,

Nízka hmotnosť - len 5 kg/m2, je jednou z hlavných výhod krytín Lindab.

no predovšetkým rýchlymi riešeniami realizácie stavby.

V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu
a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí

1150
1080

náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.
V ponuke Lindab nájdete najširšiu škálu strešných krytín na Slovensku.

270

Spolu je v ich našom portfóliu 8 - Lindab Mega, Maxima, Profil, Goodlock,
Topline, Seamline (falcovaná krytina), Click a Lindab Roca.
Strešné krytiny sú vyrábané v troch rôznych povrchových úpravách – Lindab Classic (lesklý a matný), Premium a Elite a v závislosti od typu povrchovej úpravy Lindab ponúka záruku od 15 – 30 rokov.

Lindab Maxima
Pri svojej cenovej výhodnosti si uchováva všetky prednosti ostatných
tvarovo odlišných variant strešných krytín Lindab, hlavne nízku hmotnosť
a možnosť aplikovať ju na strechu už od sklonu 8° (ak nie sú potrebné
priečne spoje). Charakteristická je najmä svojim nezameniteľným hranatejším tvarom vlny.
1181

28
39 56
95

16

Lindab Profil
Najpredávanejší variant na trhu a najobľúbenejší typ strešnej krytiny.
Profil už svojim názvom dokonale vystihuje svoju tvarovú nezameniteľnosť
- profily vĺn.

1164
23,6

28

60,4
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Lindab Topline | kvalitné oceľové strešné krytiny
Lindab Topline
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Lindab Seamline

Istota na streche

Lindab Seamline je plech s označením PLX so šírkou 670 mm, čo
je špeciálny druh oceľového tepelne pozinkovaného zvitkového

Odolná horská strecha

plechu jemnozrnnej štruktúry. Táto oceľ je ľahko tvarovateľná
i napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. Dlhú životnosť krytiny

Je profilovaná do tvaru klasických skladaných škrídeľ a dáva streche

zabezpečuje pozinkovaná vrstva až 350 g/m2 čo je najviac na trhu

dokonalý vzhľad. Moderný materiál ju predurčuje na použitie pre novo-

so strešnými krytinami.

stavby. Výška vlny 42 mm zabezpečuje vyššiu pevnosť a tuhosť krytiny,
dvojitá vodná drážka zase dvojité istenie proti vode.

Falcovanú krytinu možno vďaka jej kompaktnosti montovať na
strechy so sklonom od 5°. Často býva doplnkom ku strechám
s profilovanou krytinou, ktorú nemožno použiť na manzardy
400

a strešné okná s malým sklonom. Problémom pre túto krytinu
nie je ani oblúková strecha, kde sú pásy zakrivené. Široká škála
farebných odtieňov krytiny Lindab Seamline uspokojí estetické
nároky zákazníka a dá architektom a projekčným kanceláriám
široké pole pre stvárnenie rozličných druhov stavieb.

Lindab Goodlock

Unikátna krytina bez viditeľných skrutiek

Princíp falcovanej krytiny spočíva v pásoch plechu s vysunutou

Lindab Godlock je maloformátová plechová strešná krytina unikátna prá-

beňu strechy. Pásy sa bočne spájajú uzavretím dvojitej stojatej

ve tým, že sa neskrutkuje v ploche krytiny. Vďaka tomu toto jedinečné

drážky. Pozinkovaný plech je ošetrený lakovou povrchovou úpra-

ukotvenie krytiny u zákazníkov odstraňuje strach z nekrytých skrutiek,

vou Elite hrúbky 50µm, ktorá obsahuje polyamidové zrná a tie

ktoré sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Celý sys-

napomáhajú zvyšovať odolnosť. Stavací a falcovací je možné si

tém krytiny Goodlock je zámkový, čo laicky znamená, že do seba veľmi

v našej spoločnosti zapožičať.

stojatou drážkou (falcom) kladenou od odkvapovej hrany k hre-

presne zapadá a nedochádza tak k perforácii krytiny. Aplikácia na strechy
je možná od sklonu 15°

1116
1006

Lindab Click

440

Moderná elegantná krytina

251,5

Bezúdržbová krytina Linda Click je použiteľná pre rodinnú výstavbu, ale
aj pre väčšie strechy. Ide o krytinu vyrábanú v pásoch so šírkou 480 až
503 mm a dĺžkou podľa aktuálnej strechy až do 8,0 m.

44

Lindab Roca

Krytina s minerálnymi zrnami
Základom krytiny Lindab Roca je kvalitný oceľový plech s aluzinkovou galvanickou úpravou a finálnou povrchovou vrstvou
z kameninového granulátu. Výborne kombinuje najdôležitejšie vlastnosti strešných krytín - pevnosť, atraktívny vzhľad, jednoduchú montáž a dlhú životnosť. Vďaka svojej profilácii v kombinácii s kameninovým posypom výborne tlmí hluk dažďa.
Výhody tejto krytiny oceníte nielen pri rekonštrukciách, ale aj pri nových strechách s vysokými nárokmi. Svojim prevedením
zachováva historický vzhľad budovy, čím je skvelým estetickým riešením pri rekonštrukcii budov, kde si architektúra vyžaduje
zachovať pôvodnú štruktúru. V ponuke Lindab nájdete 5 prevedení tejto krytiny: Toscana, Madera, Prestige, Rustica
Roca Toscana

12

Roca Madera

Roca Rustica

Roca Serena

Click

Rady krytiny Click rozširuje Click Dn, ktorý má vďaka vylepšenej technológii po celej dĺžke prelis, vďaka ktorému je plech pevnejší a s moderným,
zaujímavým dizajnom.
Ako už názov krytiny napovedá, hlavná výhoda spočíva v pozdĺžnej zaklapovacej drážke, ktorou sa lamely vzájomne spájajú. Vďaka sofistikovane
tvarovanému zámku, dôjde k pevnému zaklapnutiu lamiel. V drážke sú
ukryté aj otvory pre skrutky kotviace krytinu k podkladu. Tým pádom sú
skryté pred poveternostnými vplyvmi a nerušia hladký vzhľad krytiny.
Vďaka použitej technológií dutej drážky, nehrozí vzlínaniu vlhkosti pod
krytinou a môžeme si tak dovoliť krytinu položiť na sklon strechy 7° (bez
priečnych spojov) pri jednoduchých pultových alebo sedlových strechách.
Už vo svojich základoch má táto strešná krytina vysokú tesnosť proti
vonkajšej vode a ani pri nízkych sklonoch nie je potrebné inštalovať dodatočné poistné vrstvy strešného plášťa.

Click Dn

13
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Lindab Coverline | Trapézový program

Trapézový plech je tradičný komponent používaný na priemysel-

Rozmery plechov môžu byť rôzne a závisia od niekoľkých faktorov.

ných objektoch, ale v súčasnosti stále viac aj na privátnych stav-

Užitočná krycia šírka plechov je priamo závislá na výške vyprofilo-

bách. Moderný a vysoko efektívny spôsob stavebnej technológie

vanej vlny.

je vhodný najmä na výstavbu výrobných prevádzok, polyfunkčných budov, skladových priestorov, športových zariadení či poľ-

Štandardný plech je zabezpečený systémom povrchovej úpravy

nohospodárskych objektov.

Lindab Classic lesklý alebo matný. Spodná strana je zabezpečená
technickým náterom šedej farby s minimálnou hrúbkou a bez účin-

Trapézové plechy Lindab Coverline sa vyrábajú v rôznych hrúb-

nej UV ochrany.

kach od 0,5 mm do 1,00 mm, v klasickom prírodnom pozinkovanom prevedení, alebo v prevedení s farebnou povrchovou
úpravou Classic, Classic Matný, Premium alebo Elite. Práve táto
farebná povrchová úprava umožňuje výber a montáž trapézových
plechov i na architektonicky nevšedné projekty.
Vďaka svojmu tvaru a typu použitej ocele (S250GD) dosahujú trapézové plechy Lindab veľmi dobrú statickú únosnosť. Trapézové
plechy sa využívajú i na vnútorné konštrukcie, stratené debnenie

T-8

a konštrukčné prvky plochých striech. V súčasnej dobe sa plechy

T - 12

využívajú aj ako nosné konštrukcie plochých striech so zvýšenou
pevnosťou materiálu S320GD.
Kvalita vstupných materiálov v kombinácii s technologickým
užitočná krycia šírka = 1078

užitočná krycia šírka = 1135

spracovaním a všestranným využitím produktov sú najväčšími
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stavby, ktoré spĺňajú funkčné, bezpečnostné, ekologické, ale aj
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LVP 20 / LTP 20

|

Produktová rada

Lindab Coverline | Vysoký profil

LVP 20 Dn / LTP 20 Dn

Hlavná oblasť využitia vysokého profilu je súčasť stropných a strešných
konštrukcií pri stavbe priemyselných, halových objektov napr.
logistických alebo výrobných závodov.
Vysoké trapézy sú najčastejšie používané ako nosné komponenty
strešných plášťov s malým výsledným sklonom, montovaným
spolu s tepelnou izoláciou a finálnou hydroizolačnou vrstvou.

LVP 45 / LTP 45

Z konštrukčného pohľadu predstavuje profil LTP 150 sekundárny nosný

LVP 45 Dn / LTP 45 Dn

prvok na primárnych nosných rámoch rôznych tvarov a materiálu (oceľ,
betón alebo drevo).
Ďalší spôsob použitia je využitie ako súčasť vnútorných stropov budov
(medziposchodí), kde vysoký profil Lindab môže slúžiť ako stratené
bednenie železobetónovej podlahovej dosky alebo ako ložná plocha
pre nízkozáťažové, suché podlahové skladby.
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V neposlednom rade môžu vysoké profily slúžiť ako strešná alebo fasádna krytina v situáciách, kde sú podporné a kotevné
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Trapézové plechy s antikondenzačnou vrstvou
Kondenzácia vodnej pary je jav, ktorý často vzniká na

Sendvičové panely predstavujú moderný trend v sú-

studených plechových strechách a vytvára tak potenciál

časnej výstavbe. Systém opláštenia objektov a budov

výskytu konkrétnych problémov, napr. vzniku korózie,

je založený na jedinom prvku - sendvičovom izolačnom

vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré

panely. Umožňuje opláštenie striech a stien bez toho,

sa nachádzajú pod strechou.

aby dochádzalo k tepelným mostom.
Lindab vám ponúka jednoduché a účelné riešenie probJednoduchá koncepcia systému sendvičových panelov

lému kondenzácie vodných pár na vašej streche formou

vyniká hlavne rýchlou a jednoduchou montážou s mini-

aplikácie antikondenzačnej vrstvy s antibakteriálnou

málnou závislosťou na poveternostných podmienkach.

ochranou, ktorá sa nanáša na spodnú (podhľadovú)

Práve rýchlosť montáže je v dnešnej dobe jednou zo

stranu trapézového profilu.

zásadných požiadaviek investorov vychádzajúcich z požiadaviek na rýchlu finančnú návratnosť investícií.

Táto vrstva zadržiava kondenzovanú vodu, ktorá sa
z nej veľmi rýchlo vyparí, takže zadržaná voda nebude

Vynikajúce tepelno - izolačné vlastnosti sú ďalšie

kvapkať na materiál uložený pod strechou. Preto plechy

prednosti sendvičových panelov predovšetkým s PUR

dodávané s antikondenzačnou povrchovou úpravou sú

alebo PIR izoláciou vedúcou k úspore nákladov po celú

ideálnym riešením pre priemyselné budovy, ktoré nema-

dobu životnosti objektu. Izolačné sendvičové panely sú

jú tepelnú izoláciu.

vyrábané z najkvalitnejších materiálov použitím najmodernejších technológií. Výsledkom je kvalitný produkt
s minimálnymi nárokmi na budúcu údržbu.

Výhody antikondenzačnej vrstvy:
• absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy
v dôsledku kondenzácie vodných pár

• dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach, stajniach a podobne);

• ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo
tlaková umývačka);

• zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;
• je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii.

Perforovaný plech
Lindab vám ponúka možnosť výroby trapézového profilu LVP20, LVP35 a LVP45 z bieleho perforovaného

Sound absorption coefficient

plechu hrúbky 0,5 mm. Použitím perforovaného plechu,
pre vnútorné opláštenie hál, takto dosiahnete vynikajúci efekt zvukovej bariéry. Tento fakt je zaujímavý pre
budovy, kde je podľa stavebných predpisov povinné

Perforated

dodržať minimálnu zvukovú hranicu.

Gerincen perforált

d=3,0 mm
Frequency (Hz)

Pri perforovanom plechu s priemerom dier d=3,0 mm,
špecifický rozmer perforácie je 33% pri porovnaní s celou plochou.
18
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Systemové riešenia
Systém zastrešenia plochých striech

Ľahké profily z ocele tvoria základ rady konštrukčných riešení pre
opláštenie oceľových a železobetónových hál i kompletných montovaných stavieb a nadstavieb. Pomer medzi hmotnosťou, únosnosťou,
cenou a životnosťou je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi používanými pre podobné účely nedostihnuteľný. Jednoduchá manipulácia
s ľahkými profilmi i spájaním samoreznými skrutkami uľahčuje prácu
montážnikom a skracuje dobu montáže. Zásadnou devízou je tiež fakt,
že oceľ nepodlieha starnutiu a po celú dobu nemení svoj charakter. Rovnako ako spoločnosť Lindab.

Lindab Roof - systém ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje vybudovať
novú šikmú strechu na paneláku, alebo akejkoľvek budove s plochou
strechou. Takéto zastrešenie plochých striech je vytvorené z ľahkej
oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém
a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédska strešná krytina
s doplnkami a odkvapový systém.
Systémy ľahkých konštrukcií Lindab používajú tenkostené oceľové

Konštrukčné profily vyrábame v rôznych hrúbkach a rozmeroch individuálne podľa želania zákazníka. Vďaka širokému výberu profilov (výška od
100 do 350 mm) a vďaka unikátnym softvérom, vyvinutým spoločnosťou
Lindab, je možné navrhnúť najekonomickejšie riešenie.

profily na zostavenie vlastnej nosnej konštrukcie stavby alebo jej časti
a tým dosahujú jej nízke hmotnosti, v kombinácií s krátkou dobou výstavby, priaznivou cenou s vysokými úžitkovými vlastnosťami.
Zastrešenie plochých striech Lindab Roof predstavuje bezúdržbový sys-

Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým
ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú
rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje
únosnosť väzníc v mieste podpory. Výška profilu pre Z-väznice je od 100
do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm.

tém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou. Strešná krytina je k dispozícii v 21 farebných odtieňoch. Pozitívom je i možnosť dodatočného
zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je dôležité vedieť, že súčasťou dodávky je kompletný návrh systému a vypracovanie statických
prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre montážnu

C-profily, ako tenkostenné stojky sú často používané pri oceľových stavebných konštrukciách na orámovanie dvier a okien, ako nosné prvky
vnútorných stien, okrajové väznice i nosné prvky ľahkých konštrukcií.
Stojky C majú rozdielne šírky pásnic, čo umožňuje vytvárať uzavreté
profily.
Pre účely spájania slúži profil CI, ktorého vonkajší rozmer lícuje s vnútorným rozmerom profilu C alebo U4. Výška profilu pre C-stojky je od 70
do 350 mm, v hrúbkach materiálu od 0,7 do 3,0 mm. C-profily môžu byť
využité aj ako konštrukčné stojky stenových modulov, prípadne nosných
konštrukcií. K tomu spoločne s C-profilmi slúžia aj profily U4. Ich vnútor-

firmu. Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad priebehom samotnej montáže. Projekt pre stavebné povolenie, ktorý je pri aplikácii novej
sedlovej strechy potrebný, nie je súčasťou dodávky Lindab. Ten rieši
autorizovaný projektant, ktorému poskytneme všetky potrebné podklady
a statické výpočty. V prípade potreby vám ho vieme odporučiť.
Špecializovaný montážny partner tento systém nielen dodá, namontuje
a doplní o bleskozvod a strešný výlez, ale podľa potreby ho môže doplniť aj vyhrievanými žľabmi. LindabRoof teda predstavuje skutočne komplexné a definitívne riešenie problémov s plochou strechou od jedného
dodávateľa.

ný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov, takže je možné

Výhody tohto riešenia:

oba profily do seba zasunúť.

• komplexný systém sedlovej strechy od jedného dodávateľa
C100

Z150

41

C200
66

41

• individuálne navrhnutý systém

Z350

• ľahká oceľová konštrukcia z tenkostenných pozinkovaných

92

• zaťaženie objektu cca 15 kg/m2

200

150

100

profilov

350

47
47

• rýchla montáž cca 40 m2/deň
• nehorľavý strešný systém

74

• jednoduchým položením izolačných rohoží na pôvodnú krytinu
100

je možné dodatočne zatepliť stropy najvyššieho podlažia

• montáž zabezpečená certifikovanou montážnou firmou
20
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Nízkoenergetické montované oceľové domy

Systém výstavby malých budov (SBS)

Technológia montovaných objektov Lindab využíva ľahkú oceľovú nosnú kon-

Systém malých stavieb

štrukciu navrhovanú na základe dlhoročných skúseností spoločnosti Lindab

Lindab SBS je systém pre výstavbu montovaných objektov jednodu-

s aplikáciou ocele na stavbách v Škandinávií. Principiálne v systéme Lindab ide

chého vzhľadu s oceľovou nosnou konštrukciou, opláštenou trapézo-

o stĺpikovú nosnú konštrukciu, veľmi podobnú stĺpikovej konštrukcii drevosta-

vým plechom. Stavba má obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu so

vieb. Základným prvkom systému je za studena valcovaný „C“ profil z 1-1,5 mm

sklonom 20°.

hrubého pozinkovaného plechu šírky 15 cm, výšky 280 cm, s prerušeným tepelOpláštenie je v dvoch variantoch: Zateplené alebo nezateplené

ným mostom. Spolu s druhým základným „U“ profilom, ktorý tvorí horizontálne
prvky systému – kotvenie do betónu, vencovky, nadodverné a nadokenné
preklady, parapetné prvky pre montáž okien. Profili „C“ a „U“ vytvoria základný

Rozmery:

nosný skelet stavby. Systém sa u nás staticky posudzuje, nadimenzuje sa pres-

šírka 3-10 m, modul 0,5 m

ný počet stojok, stužujúcich krížov, zosilňujúcich prvkov v rovine stropu alebo aj

dĺžka 3-20m, modul 1m

kotiev v šikmom krove, pretože aj tento sa dá zo systému Lindab zmontovať.

výška 2,5 - 3,0 - 3,5 k odkvapu

Samotná realizácia prác na stavbe je suchou výstavbou, čo znamená, že podľa
rozkresleného statického návrhu sa na rovnej ploche zmontuje – zoskrutkuje

Systém je vhodný pre výstavbu:

každá stena z prvkov „C“ a „U“ do „prefabrikátu“, ktorý sa pomocou žeriavu
zdvihne a ukotví do základovej dosky. Aj napriek tomu, že ide o novinku, systém
sa už začína udomácňovať aj na Slovensku vďaka rýchlosti výstavby – nakoľko

•
•
•
•
•

dom môžete obývať do 3 mesiacov od zahájenia prác na hotovej základovej doske.
Systém ľahkých konštrukcií Lindab prináša variantné riešenie klasicej stavby za-

garáže
skladov
dielní
kancelárií
predajní a pod.

loženej na použití tehál, betónu a vody. Montované konštrukcie s tenkostenným
oceľovým skeletom, doplneným o tepelnú izoláciu (minerálna vlna) a fasádne
a interiérové dosky, dovoľujú jednoducho a rýchlo postaviť jak rodinný dom, tak

Pre zateplené objekty a prípady, kedy je použitý systém odvodnenie Lin-

aj reprezentatívne sídlo firmy alebo iné priestory.

dab Rainline je vhodnejší variant s presahom.

Unikátna a jedinečná škandinávska technológia s inovatívnym konštrukčným
systémom Lindab Construline, komplexne doplnená ďalšími značkovými stavebnými materiálmi je garanciou vysokej kvality a trvácnosti.

Lindab vám prináša riešenie pre:
• výstavbu jedno a dvojpodlažných rodinných domov so šikmou alebo plochou
strechou systémom stenových modulov podľa návrhu vášho architekta

• výstavbu jedno alebo dvojpodlažných objektov pre komerčné účely s kompletnou nosnou konštrukciou založenou na použití systému stenových modulov

• montáž obvodových výplní oceľových alebo železobetónových skeletov komerčných i bytových objektov systémom stenových modulov

• montáž jedno a dvojposchodových obytných alebo administratívnych strešných nadstavieb

Výhody montovaných
stavieb sú najmä
v týchto oblastiach:
• Energetická náročnosť
• Akustika
• Požiarna odolnosť
• Pevnosť a stabilita
• Geometrická presnosť
• Hmotnosť
• Životné prostredie
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Lindab Safety | bezpečnostné prvky striech

Systém obytných nadstavieb
Skupina výrobkov nazvaná Lindab Safety obsahuje široký sortiment prvkov, ktorých úlohou
je ochrániť samotnú strechu ako aj osoby pohybujúce sa po nej, či pod ňou.
Strešné nadstavby Lindab využívajú technológiu vyvinutú v Škandinávii ako výhodnejšiu alternatívu k dreveným konštrukciám. Technológia sa vyznačuje vyni-

Systém Lindab Safety ponúka perfektné

kajúcimi úžitkovými parametrami a veľmi rýchlou montážou.

funkčné riešenie snehových zábran, ktoré sú
umiestňované podľa lokality, situácie a prianí

Základným stavebným prvkom sú ľahké štrbinové tenkostenné oceľové pozinko-

zákazníka. Do skupiny produktov pre ochranu

vané profily s vysokou pevnosťou, z ktorých sa zostavujú stenové moduly. Profily

vašej strechy patria aj strešné lávky, rebríky,

majú špeciálny tvar pre minimalizáciu tepelných mostov.

ochranné koše, kotviace oká alebo snehové
zachytávače. Tie by mali byť štandardom na

Princíp vytvorenia stenových modulov umožňuje ich najrôznejšie kombinácie

každej streche.

a prispôsobenie sa požiadavkám na rozmery, pôdorysné usporiadanie, rozmiestnenie a veľkosť otvorov. Stenový systém z ľahkých oceľových konštrukcií

Lindab Safety sú produkty primárne určené pre

je vhodný nielen pre konštrukcie nadstavieb, ale i rodinných domov či niekoľko-

krytiny Lindab, ale v niektorých prípadoch je

podlažných bytových domov.

možné ich použiť aj na iné krytiny. Jednotlivé
prvky spĺňajú požiadavky európskych bezpečnostných noriem
Lindab Safety je zároveň jednoduchý a montážne nenáročný materiál, čo znižuje tiež
finančnú náročnosť celého systému. Využíva

Modul steny je v celej šírke vyplnený tepelnou izoláciou, čím je možné dosiahnuť

jednoduchý spôsob kotvenia ku krytine.

s malou hrúbkou steny vysoké tepelné odpory. Použité materiály sú zdravotne
nezávadné, nevylučujú žiadne alergény, radón ani toxické plyny, v oceľových
konštrukciách sa nedrží vlhkosť a nevznikajú pliesne. Možnosť zvoliť si požadovanú skladbu steny umožňuje dosiahnuť požadované tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti obvodových stien, priečok a stropov. Vnútorný povrch stien
nechladne.

Výhody bezpečnostného systému:
• široký sortiment prvkov
• jednoduchá montáž
• pozinkovaná alebo lakovaná oceľ
• najvyššia úroveň zabezpečenia
• vhodné pre všetky typy striech
• vyvinuté a certifikované podľa prísnych
Škandinávskych predpisov

Lindab ponúka mnoho jedinečných produktov
a pokračuje vo svojom úsilí ponúkať zákazníkom
technické riešenia, ktorých výsledkom je jednoduchá montáž a nízke celkové náklady.
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Služby zákazníkom

Pri skladbe strešného plášťa je dôležité zabezpečiť dostatočné

Lindab Centrá

odvetranie a zaistiť prechod vzduchu medzi spodnou plochou

Lindab centrá, teda sklady s tovarom Lindab, majú za cieľ priblížiť zákazníkom odkvapový systém Lindab Rainline, ale predovšetkým montážnym firmám zlepšiť jeho

strešnej krytiny a tepelnou izoláciou strešnej konštrukcie resp.

dostupnosť v rámci celej Slovenskej republiky.

najvyšším stropom budovy.

Vďaka riadenému systému zásob je v týchto skladoch okamžite bez čakania dostup-

Jedným z dôvodov je vznik kondenzu na vnútornej strane kry-

ný štandardný sortiment Rainline. V Lindab Centrách si okrem odkvapového systému

tiny. Dostatočné odvetrávanie strechy zamedzuje v zimnom

v obľúbených farbách môžete zakúpiť priamo na mieste aj tabuľový plech v niekoľ-

období zrážaniu vodných pár, tým odstraňuje problém ľadových

kých farebných odtieňoch.

bariér na okraji odkvapov vznikajúcich striedaním topenia a mrz-

K ďalším službám patrí možnosť ohýbania plechov na ručnej ohýbačke priamo v cen-

nutia. Topenie potom prebieha po celej ploche strechy.

trách.

Druhým dôvodom je prehriatie strešného plášťa v letnom „tro-

Sklady sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky tak, aby

pickom“ období.

ich dostupnosť bola čo najlepšia.

Na predĺženie životnosti všetkých strešných materiálov ako aj
na zvýšenie celkovej pohody bývania slúžia odvetrávacie prvky

Rainline Expres

striech.

Operatívne zásobovanie Lindab Centier ako aj dovoz tovaru priamo na Vami určené
miesto, je zabezpečené autami Rainline Expres. Pravidelne, rýchlo a za výhodných
podmienok.

Rainline Expert
Pre technickú podporu je k dispozícii Rainline Expert – špecialista, ktorý je detailne
zaškolený v oblasti predaja a montáže systému Lindab Rainline. Ak potrebujete poradiť, volajte na 0905 342 874.

Lindab Rainline Webshop
Pre našich zákazníkov sme spustili aj formu online nákupu odkvapového systému pod
názvom Web shop. Z pohodlia vášho domova môžete zaslať požiadavku pre spracovanie cenovej ponuky. Systém vám vypracuje detailný súpis všetkých potrebných
prvkov odkvapového systému pre zabezpečenie jeho funkčnosti. Na tejto stránke ľahko

Výhody odvetrávacích
prvkov Lindab Vilpe

získate prehľad o všetkých prvkoch tvoriacich ponuku Lindab Rainline, v dostupných

• zvyšujú účinnosť prirodzeného

Vami zvoleného Lindab Centra, v ktorých si môžete uplatniť ďalšie zľavy. Formu elektro-

rozmeroch, tvaroch a farbách. Vašu objednávku spracujeme rýchlo prostredníctvom
nického nákupu nájdete na stránke http://shop.odkvapovysystem.sk/

vetrania strešných vrstiev

• predlžujú životnosť strechy
• zlepšujú hospodárenie s teplom

• odstraňujú vlhkosť - strešný
priestor je suchý

• efektívne odsávajú vlhkosť
a znečistený vzduch
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Vernostný program
Balík týchto služieb uzatvára vernostný program určený pre klampiarov a montážnikov. Staňte sa jeho členmi, zbierajte body za zrealizované nákupy a užívajte si hodnotné
ceny z katalógu odmien. Viac o programe ako aj o možnosti členstva sa dozviete na
www.vernostsaoplati.sk

• znižujú prehrievanie strechy
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Odborná a spoľahlivá montáž
Tak, ako je dôležitá kvalita strešnej krytiny, je dôležitá aj jej odborná montáž. Presvedčte sa, že Vašu novú strechu bude montovať certifikovaná montážna skupina. Keďže
nám záleží na kvalite vášho bývania, ročne preškoľujeme viac ako 600 montážnikov,
ktorí od nás obdržia certifikát o preškolení na montáž strešných krytín Lindab. Požiadajte Vašich montážnikov, aby vám predložila platný certifikát o absolvovaní montážneho školenia Lindab.

01/2012

Naše produkty
Základná myšlienka Lindabu je prispieť k zjednodušeniu výstavby a ich jednotlivých
častí a fáz. Protokoly a systémy riadenia akosti sú aplikované vo všetkých oddeleniach
spoločnosti.
Takmer všetky dcérske spoločnosti a pobočky Lindab sú certifikované v rámci ISO
9001.

Identifikácia produktov
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Niekedy je ťažké zorientovať sa medzi výrobkami, ktoré dnes nájdete na slovenskom
trhu. Naše výrobky však ľahko rozpoznáte pretože sú vybavené ochranným logom vo
forme či už vyrazeného znaku (kotlík, objímka....), ošetrené ochrannou fóliu alebo iným
ochranným materiálom (tabuľový plech...) a výrobky sú balené do kartónových krabíc
s originálnym označením Lindab. Vďaka tomu rýchlo rozpoznáte, či ide o produkty
našej alebo inej spoločnosti.

Oblastné zastúpenia
BA kraj
BB kraj
KE kraj
NR kraj
PO kraj
TN kraj
TT kraj
ZA kraj

0907 937 246
0915 932 588
0905 342 598
0905 342 874
0907 703 912
0905 966 315
0907 937 246
0905 966 315

obchod.ba@lindab.sk
obchod.bb@lindab.sk
obchod.ke@lindab.sk
obchod.nr@lindab.sk
obchod.po@lindab.sk
obchod.tn@lindab.sk
obchod.tt@lindab.sk
obchod.za@lindab.sk

0905 342 874
0915 938 518
0918 697 867

peter.molnar@lindab.sk
branislav.barc@lindab.sk
adrian.gurcik@lindab.sk

Produktoví špecialisti
Lindab Rainline Expert
Priemyselné stavby
Systémové riešenia

www.lindab.sk
www.lindab.sk
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