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Cégünkrôl

A Lindab nemzetközi cégcsoport, 1959-ben alapították Svédországban. 
A cég a Profil és a Ventiláció üzleti területén fémlemezbôl fejleszt, gyárt 
és forgalmaz építôipari termékeket és rendszermegoldásokat.

A Profil üzletág az építõipari termékekre koncentrál, kínálata  
a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyûszerkezetes 
 acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari és lakossági céloknak  
egyaránt megfelelnek.
A Ventiláció üzletág a légtechnika termékeire koncentrál, kínálata  
a ventilációs komponensektôl a komplett beltéri klimatizációs  
megoldásokig terjed.

A Lindab termékeket magas minôség, könnyû szerelhetôség,  
az energiaforrások optimális kihasználása, környezetvédelemi tudatosság 
és kiemelkedôen magas színvonalú hozzáadott szolgáltatás jellemzi.

A Lindab-csoportnak 28 országban több mint 4000 dolgozója van. 
Székhelye Båstad közelében, Grevie-ben található, Svédország gyönyörû 
Bjäre-félszigetén.

Magyarországon a Lindab Kft. 1992-ben kezdte meg a mûködését 
Budapest mellett Biatorbágyon önálló gyártócsarnokkal és raktárkészlettel. 
A Lindab Kft. volt az elsô cég hazánkban, amely az acél alapanyagú, 
könnyûszerkezetes építési anyagokat a hazai követelményeknek meg-
felelô, Magyar Szabvány szerint kialakított, komplett rendszerben kínálta. 

Ma már több mint 10 000 négyzetméteren folytat gyártótevékenységet,  
és a Lindab csoport Kelet-közép európai régióközpontja lett.
A Lindab magyarországi tevékenysége, termékfejlesztései és  
értékesítési stratégiája az építôipari piac két szegmensében jelen 
lévô üzletágaiban összpontosul. Az építôipari lemeztermékek, 
könnyûszerkezetes építési rendszerek gyártását és forgalmazását  
a Profil üzletág, a komplett lég tech nikai rendszerek elemeit és azok  
tartozékait a Ventiláció üzletág képviseli. 

A Lindab Oktatási Központ folyamatos szakmai képzések, termék- és 
rendszerbemutatók, elôadások keretében a legfrissebb információkkal, 
alkalmazási technológiákkal látja el a partnereket, ügyfeleket és tervezôket. 

A Lindab Kft-rôl, a termékeirôl és a szolgáltatásairól további részletes 
információkkal a www.lindab.hu weboldal szolgál. 

„A piaci közelség, a vásárlóinkkal való közvetlen kapcsolat áll üzletfilozófiánk 
középpontjában. Megoldásaink többletértéket képviselnek és megkönnyítik 
ügyfeleink életét.”

Lindab Kft.
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Lindab Profil

A Profil üzletágunk kínálata a szerkezeti komponensek széles 

választékától a könnyûszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, 

amelyek ipari és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

Szaktudás és tapasztalat

A Lindab világában a jól képzett szak-em-

be rek  szoros együttmûködése segíti elô 

a cél kitû zé se inek megvalósítását, minél 

magasabb hozzáadott értéket képviselve, 

amelyet a Lindabbal dolgozó partnerek is 

hasznosítani tudnak. 

K+F

A Profil üzletág termékein, rendszermegoldásain folyamatos 

fejlesztések zajlanak. Különös figyelmet fordítunk az álta-

lunk használt acél alapanyag tulajdonságainak fejleszté-

sére, a geometriai tûréshatárokra (tolerancia), a bevona-

tok minôségére, és a szín tartósságára. 

Kutatás-fejlesztési munkánkat nyersanyag-beszállítóink-

kal, valamint a svéd, dán, magyar, lengyel és román 

fôiskolákkal és egyetemekkel folytatott szoros együtt-

mûködés jellemzi. A helyi fejlesztéseknek köszönhetôen 

az adott piaci elvárásoknak és lehetôségeknek mindjobban 

megfelelô rendszereket tudunk létrehozni.

Vevôorientáció

A folyamatos kapcsolattartás a vevôinkkel, partnereinkkel 

alapelv a vállalatunk életében. A Lindab termékeket, 

a világban mindenütt a vevôi igények és a gyakorlati 

tapasztalatok alapján bôvítjük és fejlesztjük.

A Lindab Life az üzlet, a környezet, a dolgozók és a társadalom területén 

legfontosabb Lindab irányelveket, útmutatásokat és eszközöket foglalja 

össze,  amelyek meghatározzák viselkedésünket. Tükrözi a Lindab hosszú 

távú felelôsségtudatát és társadalmi felelôsségvállalását.
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Gyorsaság, mobilitás, rugalmasság

Termékeink az egész világon ismertek, számos közülük piacvezetô pozíciót ért el.  

Jól kiépített - több európai raktárral rendelkezô- logisztikai rendszerünknek köszön hetôen gyors 

és megbízható szállítási határidôvel, közvetlen raktárról történô kiszállítást tudunk biztosítani.

Svédacél alapanyag

A Lindab termékek alapanyaga tûzihorganyzott acél, amelyek háromféle – 25 

µm vastag poliészter, vagy matt poliészter illetve 50 µm vastag TC50 – külsô 

bevonattal vannak ellátva. 

A bevonat tökéletes megoldás a különbözô környezeti körülményekben, 

idôjárási viszonyokban, színtartóssága kiváló és ellenáll az UV sugárzásnak. 

Környezetvédelem

A svédacél síklemez kiváló tulajdonságainak 

köszönhetôen a Lindab termékek megfelelnek 

napjaink szigorú környezetvédelmi 

elôírásainak. Mivel minden Lindab termék 

alapanyaga acéllemez, teljes egészében 

újrahasznosíthatóak. 

Garancia

A Lindab termékek prognosztizált élettartama 50 év. A Lindab Kft.   

termékeire 15 illetve 30 év átrozsdásodás elleni garanciát vállal. Minôségbiztosítási 

rendszere ISO 9001, környezetirányítási rendszere  

ISO 14 001 szabvány szerint tanúsított.

15

G
A

R A N C

I
Aév G

A
R A N C

I
Aév 

15

G
A

R A N C

I
Aév G

A
R A N C

I
Aév 



6

Lindab  |   TermékkínálatLindab  |   TermékkínálatLindab  |   Termékkínálat

A Lindab Rainline ereszcsatorna esztétikus, könnyen szerelhetô, tartós, komplett esôvíz-

elvezetô rendszer. Kiváló svédacél alapanyagának köszönhetôen nem deformálódik, nem 

vetemedik és nem repedezik. 

Hosszú élettartamát és a korrózióállóságot a horganyréteg és a mûanyagfesték bevonat  

garantálja, így a csatorna színe évek múlva is egyenletes marad. 

A komplett ereszcsatorna-rendszer számos elembôl épül fel, feleslegessé téve a helyszíni 

alakítást. A Lindab ereszcsatorna-rendszer elemei pattintós kapcsolatokkal építhetôek össze, 

mindenféle speciális szerszám mellôzésével, ezáltal jelentôsen csökkentve a kivitelezési idôt. Átgondolt tartozék-rendszerének 

köszönhetôen tömítôanyagok, ragasztók vagy egyéb segédanyagok nélkül lehet összeszerelni.

A Lindab csatorna színei – jelenleg már 10 különbözô szín – jól összepárosíthatóak a házak, épületek színvilágával. A színválasz-

tásnál igazodhatunk a homlokzat vagy a tetôburkolat színéhez.  Ízlés kérdése, hogy azonos szín mellett döntünk, vagy karaktere-

sen elütô, hangsúlyos színt választunk. Sôt egy csarnok vagy egy épület rendszerén belül is lehet eltérô színeket választani.

Lindab Rainline® ereszcsatorna rendszer
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természe te sen  szak  szerû kivitele zés  és kar ban tartás mellett. 

Az idei évben útjára indult  a Lindab Rainline Expressz,  a Lindab Rainline Expert támogatja  

a Lindab szak em berek minden napi ki vi te lezési munkáját, és a szak em be  rek a Lindab  

Rain line kártya elônyeit élvezhetik.
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Lindab Topline cserepeslemez sajátossága, hogy mintázata igazi cserép-

tetô látszatát kelti, ugyanakkor megfelel új épületek fedéséhez, valamint 

régi házak tetôfelújításához. Tartósságát garantálja, hogy kiváló minô-

ségû acélból készül, nagy terhelést bír, nem repedezik, és nem törik.

A Lindab Topline több éves termékfejlesztés és az acél alapanyagú 

fedôanyagokkal elért tapasztalatok eredménye. Az alapos fejlesztés és 

a toldások átgondolt kialakítása garantálja a 100 %-os vízzáróságot.

A lemezek 1 méter fedési szélességûek és legfeljebb 6,14 méter hosszú-

ságúak, az egyéni igényeknek megfelelôen kerülnek gyártásra. Mivel 

pontosan a tetô méretének megfelelô hosszúságú lemezekkel készíthetô 

el a fedés, minimális hulladékkal kell számolni szabályos, négyszög  

rajzolatú tetôfelületek esetén. 

A tetôlemezek súlya szinte elhanyagolható, egy négyzetméter tetôfedô 

anyag mindössze 5 kg-ot nyom, ezért tetôfelújításkor cserepes leme ze in-

ket közvetlenül rá lehet helyezni a régi fedésre (eternit, palatetô) anélkül, 

hogy az alatta lévô szerkezetet különösebben meg kellene erôsíteni.

Attól függôen, hogy milyen hatást kíván elérni, a Lindab profilválaszték 

széles választási lehetôséget kínál: LPA, LPA Nova, LPA Maxi és LPA 

Classic, LPA Scandic, LPA Nordic, Topline Roca – Toscana, Madera, 

Rustica és Serena. 

A Lindab cserepeslemezek típustól függôen négyféle – poliészter, matt  

poliészter, valamint TC50 (TopCoat) és kôzúzalékos – bevonattal ké szül-

nek.  A bevonatokhoz széles színskála tartozik, amelyek segítségével 

könnyen kiválasztható a megrendelô számára legmegfelelôbb szín.

A Lindab a rendszer minden egyes elemére 15 év garanciát vállal, 

termé szetesen szakszerû kivitelezés és karbantartás mellett.

Lindab Topline® cserepeslemezek
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LPA Nova
Az LPA Nova cserepeslemez paraméterei szinte teljes egészében meg-

egyez nek a hagyományos LPA lemezével. A legnagyobb különbség a két 

lemezben, hogy az LPA Nova lemezek eresz felôli vége hullámban van 

vágva, ezzel esztétikus megjelenést adva a tetônek.

LPA Classic
Az LPA Classic lemez kifejezetten régi, zsindellyel vagy cseréppel fedett 

te tôk   felújítására lett kifejlesztve. A lemezeket speciális, standard méret ben  

905 mm  hosszú ságban gyártjuk. A kisméretû táblák megkönnyítik és meg-

gyor  sítják a fedés készítését. A lemezek szállítása egyszerû, probléma men tes. 

LPA Maxi
Az LPA Maxi az LPA cserepeslemez továbbfejlesztett változata. 

Ideális fedéstípus régi palatetôs építmények felújításához. 

A hosszan elnyújtott cserépmintázatú lemezt gyakran alkalmazzák mezô-

gaz da sági építmények fedésére is. 

A hosszabb hullámtávolság nagyobb szelementávolságot tesz lehetôvé, 

amellyel akár 30%-kal is csökkenthetô a tetôszerkezet költsége.

LPA Nordic 
A Lindab LPA Nordic profilozott acéllemez modern, alacsony hullámú cserép -

min tá zattal. Könnyû, mégis erôs és stabil tetô burkolat, minimális kar ban-

tar tást igénylô felülettel. A megszokottnál nagyobb fedési szélesség miatt  

anyagtartalékos, gyors tetô kivite le zést eredményez. A fedéstervek alap ján 

egyedileg rendelhetô gyártási hosszak minimális hulladékot biztosíta nak.  

Mindenféle hajlásszögû magas tetôhöz használható, egészen 14°-os alsó ha-

tá r ig.  Alacso nyabb teherbírása miatt fôként kisebb épületek, családi házak 

tetôfelújításához ajánljuk.

LPA Scandic 
A Lindab Scandic profilozott acéllemez, modern dinamikus cserép mintázat tal.  

Könnyû, mégis erôs és stabil tetôburkolat, minimális karban tartást igény lô 

felü lettel. Kontúros vágási felülettel könnyû szerelést, esztétikus tetô le zá-

rást  biztosít. Speciális, rejtett rögzítése biztonságos, beázásmentes fedést 

tesz lehetôvé. Fix hosszmérete miatt akár fedési terv kidolgozása nélkül is 

rendelhetô; valamint gyors szállítást és hatékony szerelést tesz lehetôvé.  A 

pontos kivitelezés érdekében az LPA Scandic esetén ajánljuk az indító profil 

használatát. Elhelyezése 250 mm-ként az elsô táblasor aljánál.

Mindenféle magas tetôhöz használható, egészen minimum 14°-os tetô haj-

lás ig. Esztétikus és modern megjelenése alkalmassá teszi új lakóépületek és 

régebbi családi házak, intézmények tetôfedésére; a palatetôk bontás nélküli 

cseréjére.

Lindab Topline® cserepeslemezek
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Lindab Topline® cserepeslemezek

Lindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemezLindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemez

1270 mm

1260 mm

1265 mm

1280 mm

Fedôszélesség

Lindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemezLindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemez

1270 mm

1260 mm

1265 mm

1280 mm

Fedôszélesség

Lindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemezLindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemez

1270 mm

1260 mm

1265 mm

1280 mm

Fedôszélesség

Lindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemezLindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemez

1270 mm

1260 mm

1265 mm

1280 mm

Fedôszélesség

Lindab Topline Roca (újdonság)

A Lindab Roca egy új típusú tetôfedés, amely több éves kutatások eredménye, amelynek célja a cserepeslemezek ha gyo má-

nyos,  természetes megjelenésének tökéletes biztosítása. Alakjának és fedési technológiájának köszönhetôen a kör nye zeti 

hatá sokkal (szél, esô, hó) szemben ellenálló, kis önsúlyú, gyors kivitelezésû és látványban nagyszerûen idézi a medi ter rán 

tetôk  világát. Ennek köszönhetôen jól tud illeszkedni egy hagyományörzô városi látképbe, nagyszerû választás  új  építésû 

házakhoz, jó és igazán esztétikus megoldás felújításokhoz, fôleg ott, ahol a szerkezetet már nem tudjuk meg erô sí teni.  

A Lindab Roca egyesíti az acél magas mechanikai ellenállóképességét, rugalmasságát és alakíthatóságát az Alucink bevonat  által 

nyújtott hosszú élettartammal. A négy különbözô formájú profil és a széles színválaszték korlátlan választási szabadságot biztosít. 

Roca Toscana Roca Madera

Roca Rustica Roca Serena



10

Lindab  |   TermékkínálatLindab  |   TermékkínálatLindab  |   Termékkínálat

A Lindab Seamline síklemezek egy speciális, különleges minôségû 

korcolható lágylemezbôl, PLX-bôl készülnek. A korcolt fedés kifejezet-

ten elegáns, egyedi megjelenésû épületek kivitelezését teszi lehetôvé. 

Az állókorcos lemezfedés egyik legnagyobb elônye a rugalmassága. 

Korcolt lemezfedésre a svéd PLX, valamint Alucink PLX acéllemezeket 

lehet alkalmazni. A táblából, vagy szalagból történô lemezfedés gya-

korlatilag bármilyen típusú tetôszerkezet burkolására alkalmas.  

A Lindab Seamline síklemezek alapanyaga TC50 (TopCoat 50 µm) 

extra vastag bevonattal készül, amely hatékonyan tartja a színét és 

véd a korrózióval szemben. 

A Lindab síklemezek egyedülállóan széles színválasztékban vannak 

jelen az építôipari piacon. Azokban az esetekben, amikor a színeknek 

nincs szerepük, használható a lemez festékbevonat nélkül is. 

Az Alucink egy alumínium-cink-titán ötvözet, amely tökéletes védel-

met biztosít a korrózió ellen, mindamellett az anyag rugalmas ma-

rad. Az Alucink felülete a megmunkálás megkönnyítése érdekében 

elôkezelt, vékony, ún. STP polimer réteggel van bevonva.

Az alumínium, cink és acél kombinálásával nagyon szép, ezüstös, nem rozsdásodó, minimális kezelést igénylô felületet és 

tetôt kapunk, melynek élettartama rendkívül hosszú.

A Lindab által forgalmazott, korszerû gépek és egy szakképzett bádogos segítségével az állókorcos síklemezes tetôk gazda-

ságosan és gyorsan kivitelezhetôek, vízzáróságuk az egyik legjobb a tetôfedô anyagok között.

A Lindab Seamline termékcsalád rendszerét a Lindab Ereszcsatorna és Tetôbiztonsági rendszerek teszik teljessé.  

A bevonatos és Alucink lemezek szakszerû kivitelezése esetén, átrozsdásodásra a Lindab Kft. 15 év, TC50 bevonat esetén 

30 év garanciát vállal. 

Lindab Seamline® síklemez
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A Lindab Coverline termékcsalád profilozott lemeztermékeket, hozzá 

tartozó kiegészítôket, és ezek alkalmazására kifejlesztett burkolati rend-

szereket foglal magába. 

A Lindab trapézlemezek gazdaságos és biztonságos megoldást, fedést 

kínálnak új épületek és felújítások tetô- és oldalfalburkolataihoz, valamint 

homlokzatokhoz és válaszfalakhoz egyaránt. A fedések rendkívüli tartós-

ságát az adja, hogy kiváló minôségû acéllemezbôl készülnek, amelynek 

alapja tûzihorganyzott acél a korrózió megelôzése érdekében.

Az elvárt külsô megjelenésnek, a vevôi igényeknek és az elképzelt 

terveknek megfelelôen választható burkolatként Lindab trapézlemez, 

Lindab magas profil, Lindab falkazetta vagy különbözô típusú Lindab 

szendvicspanel.

A fenti termékek, profilok mindegyike többrétegû, környezetbarát bevonat- 

rendszerrel van ellátva és változatos színekben rendelhetô.

Ezek a burkolati rendszerek felhasználhatóak a hipermarketektôl 

és ipar telepektôl kezdve a logisztikai, mezôgazdasági raktárokon 

és a ke res ke delmi, vendéglátóipari csarnokokon át a lakossági 

építményekig bármihez. 

Lindab Coverline® burkolati rendszerek
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Lindab Coverline® trapézlemezek

A Lindab által gyártott és forgalmazott acél trapézlemezek, hullámlemezek képviselik a könnyûszerkezetes burkolati rend   -

sze rek alapját. A különbözô profiltípusok, bordamagasságok, lemezvastagságok és a változatos színek egyszerre biztosí-

tanak mû szakilag kiváló minôségû tetôhéjazatot vagy falburkolatot, nyújtanak esztétikus megjelenést, és vég ered ményben 

„felöltözte tik” az egész épületet. 

A Lindab Kft. kibôvített profilválasztékával a piac legteljesebb profilkínálatát nyújtja. A profilok rendelhetôek bevonatos és natúr, 

horganyzott kivitelben is.

Sinus18 Sinus 26

125

26fedőszélesség = 1000 mm

színoldal76

18fedőszélesség = 1066 mm

színoldal

LVP8 LVP12

8 113,5 83,218

fedőszélesség = 1135

színoldal
11,5

77 37 21

fedőszélesség = 1078

színoldal

LVP20 LVP/LTP35

114,2

65,2 17
,4

fedőszélesség = 1028 mm

színoldal

35

20540108

fedőszélesség = 1025

színoldal

LTP45LVP/LTP35Dn

fedőszélesség = 1025

színoldal 20540108 180

fedőszélesség = 900 mm 43

színoldal

LVP/LTP50Dn

színoldal

fedőszélesség = 1020 mm

114

38

50

255

LTP60Dn

fedőszélesség = 920 mm

23011540

60

színoldal
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Lindab Coverline® trapézlemezek

Speciális lemeztípusok

Filcbevonatos lemez

A hideg tetôkön fellépô kondenzvíz csepegésének elkerülésére  

a Lindab trapézlemezek, cserepeslemezek hátoldalát opciónálisan egy 

speciális antikondenzációs, nedvességkötô filcréteggel látjuk el.  

Ez a bevonat átmenetileg megköti a kondenzvizet, ami innen elpárolog,  

és így nem csepeg a tetô alatt tárolt anyagokra.  

A lemezre felvitt hátoldali bevonat antibakteriális védelemmel ellátott. 

A jó hatásfok elérése érdekében fontos a megfelelô szellôztetés.  

Ezáltal az antikondenzációs bevonattal ellátott Lindab lemezek ideális  

megoldás a hôszigeteletlen mezôgazdasági építményekhez.

Perforált lemezek

Kiváló zajcsökkentô hatást érhetünk el, ha a hôszigetelt csarnokok  

belsô burkolataként (fal, tetô) LVP20, LVP45 perforált lemezeket  

alkalmazunk. Különösen érdekes ez azon épületek esetében,  

ahol a zajcsökkentést építési szabályzatok is elôírják. 

A gyárilag d=3,0 mm átmérôjû lyukakkal készített trapézlemezekben  

a perforáció fajlagos mértéke 33% a teljes felülethez viszonyítva.

Hangelnyelési tényező

Frekvencia (Hz)

Perforált Gerincen perforált

d=3,0 mm
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A Lindab magasbordájú trapézlemezek, röviden „magasprofilok” fô fel-

hasz nálási területe az ipari csarnokok másodlagos teherhordó szerkeze te. 

Leggyakoribb alkalmazása a záró födémek teherhordó lemezeként 

(kis hajlású tetôknél egyrétegû, lágyfedésû tetô héja zatok, míg nagyobb 

tetôhajlás esetén kéthéjú, alacsony bordás felsô trapéz lemezes réteg-

rend elemeként), valamint közbensô vasbeton födémek bennmaradó 

zsalu zataként történik. Ezen kívül kiválóan alkalmasak külsô burkolati 

lemezek, vagy száraz technológiájú könnyûszerkezetes födémek 

végleges teherhordó lemezeként is.

A széles kínálatból (LTP85, LTP100, LTP135, LTP150) a megfelelô méretû 

és vastagságú magasprofil kiválasztása statikai méretezéssel történik.

Az LTP85 és az LTP150 magasprofilok gyártása a biatorbágyi  

gyártelepen történik.

Coverline® magasprofilok

LTP85

LTP135

LTP100

LTP150

280

82
,5

fedőszélesség = 1120

színoldal

310

13
7

fedőszélesség = 930

színoldal

275

10
0

fedőszélesség = 825

színoldal

280

15
3

fedőszélesség = 840

színoldal

A környezeti igénybevételekhez igazodva megkülönböztetünk kültéri (25 µm PE) és beltéri (15 µm PE) bevonattal ellátott  

típusokat. Erôs belsô zajhatással járó tevékenységet mûködtetô ipari épületek ben hatékony megoldást nyújtanak a perforált 

kivitelû profilok, kiváló hangelnyelô képességük révén. 
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A Lindab által forgalmazott szendvicspanelek ipari jellegû, 

acél, valamint vasbeton vázszerkezetû épületek külsô és 

belsô falainak, illetve tetôinek térelhatárolására szolgál.  

A változatos megrendelôi igényeknek megfelelôen  

a pane leket igen széles termékskálán kínáljuk.

A panelek belsô hôszigetelô anyaga igény szerint kétfajta lehet, 

zártcellás PUR-hab vagy nagyobb fajsúlyú kôzetgyapot. 

Az acél fegyverzet statikailag meghatározott vastagsággal 

és az igényeknek megfelelô színû bevonattal ellátva áll az 

építtetôk rendelkezésére. A szállítás közbeni mechanikai 

sérülések elkerülése miatt öntapadó fóliával biztosítjuk a 

kívánt védelmet.

A Lindab kôzetgyapot töltetû szendvicspanelei magas 

tûzállósági határértékekkel rendelkeznek.  

A PUR-hab töltetû tetô- és falpanelek pedig az Országos 

Élelmezési és Egészségügyi Hivatal jóváhagyása mellett 

hûtôházak, élelmiszerraktárak, boltok belsô- és külsô 

burkolására is alkalmazhatók. 

Lindab Coverline® szendvicspanel
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A Lindab falkazetták ipari jellegû, elsôsorban vasbeton, ritkábban acél vázszerkezetû épületek külsô térelhatároló falainak 

belsô burkolatául szolgálnak. Nagy elônye, hogy önhordó, nem igényel külön másodlagos teherviselô rendszert. Esztétikus 

meg jelenésû egyenletes belsô felületet ad, ami ideális raktárak, gyártó csarnokok, kereskedelmi épületek térelhatárolására.  

A kazetta 600 mm magasságban és 13 m hosszban készül, így kialakítása ideális a hôszigetelô anyag fogadására. 

A kazettákat fôként függôleges vagy ferde falak burkolására használják, de megfelelô statikai méretezés után akár tetô szer-

kezet másodlagos teherhordója, és egyben belsô burkolata is lehet. A falkazetták külsô oldali (homlokzati) lezárására kívül 

általában alacsony bordás trapéz- vagy szinuszlemez használható.

A falkazetták alkalmazásával, függôlegesen vagy vízszintesen felhelyezett trapézlemezekkel kombinálva, hôszigetelt oldalfalak 

készíthetôk, alkalmasak továbbá falfelületek felújítására valamint szolgálhatnak hôszigetelt tetôk tartószerkezeteként is.

1 – tartószerkezet

2 – tömítôszalag

3 – LFK falkazetta

4 – önfúró/önmetszô csavar vagy fellôhetô csavar

5 – horganyzott önfúró/önmetszô csavar

6 – hôszigetelés (üveggyapot vagy kôzetgyapot)

7 – magas légáteresztôképességû fólia

8 – önfúró/önmetszô csavar EPDM alátéttel

9 – külsô trapézlemez

Lindab Coverline® belsô falkazetta-rendszer

LFK100/600

LFK125/600

LFK150/600

94 27,5101,5
600

9910
0 10

94 27,5101,5
600

12
4

12
5 10

94 27,5101,5
600

14
9

15
0 10
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Lindab Coverline® külsô falkazetta-rendszer

A Lindab falkazettás burkolat egyaránt tökéletes és esztétikus meg-

oldást nyújt új épületek és homlokzat-felújítások esetén is,  legyen 

szó ipari csarnokról, középületrôl, irodaházról vagy  exkluzívabb 

lakóépületrôl. A falkazetták markánsan tagolt, vízszintes  és 

függôleges vonalazású homlokzati megjelenést nyújtanak. 

A falkazettás homlokzat könnyen kombinálható egyéb falburkola-

tok kal is, nagy szabadságot nyújtva az építészeti megjelenésnek,  

és vevôi igények szerint testre szabottak így természetes 

egyszerûséggel igazodnak az épület építészeti stílusához. 

Az alapanyag 1 mm vastag tüzihorganyzott acél, amely kiváló 

szilárd ságot és korrózióvédelmet biztosít, mégis könnyû súlyt 

 eredményez. Az acél magon lévô többrétegû bevonat-rendszer 

tovább növeli  a falkazetták tartósságát. 

A Lindab falkazetták kétféle típusa az ECO egyszerûbb kialakítású 

és a PREMIUM legfejlettebb technológiával gyártott falkazetta.

Az ECO falkazetták standard 25µm poliészter bevonattal 5 féle 

kedvelt színben (fehér, ezüst, sötétkék, sötétszürke, bézs) állnak 

rendelkezésre. 

A Lindab ECO falkazetták rögzítése lehet látszó vagy rejtett,  

aszerint hogy a rögzítô csavarok a homlokzaton megjelennek-e 

vagy sem.  A csatlakozó élek nem folytonosak, a kazetták  mögött 

megfelelô, légmentes és vízzáró réteget (páraáteresztô fólia, építô-

lemez), valamint szükség esetén hôszigetelést kell elhelyezni.

1

4

3

2

5

Látszó rögzítésû ECO falkazetta

1

4

3

2

5
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Rejtett rögzítésû ECO falkazetta
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Az egyik legújabb Lindab-termék, a Premium falkazetta 

kikép zése hosszú, megfontolt termékfejlesztési munka 

révén  érte el végsô formáját. A kazettatáblák mérete 

a gyár tási lehetôségek mellett szabadon választható 

(maxi mális magasság 940 mm; maximális hosszúság 

2400 mm). A speciális bepattintható alsó-felsô peremmel 

készülô kazetták egyrészt biztosítják a rejtett rögzítést, 

másrészt a hômérséklet-változás hatására bekövetkezô 

kismértékû mozgásokat károsodás nélkül megengedik. 

A biztonságos vízelvezetés érdekében a felsô oldala 

kifelé lejt; míg az acél kazetták kiszellôztetését gyárilag 

készített nyílások biztosítják az alsó oldalon. A csatlakozó 

falfelületek homogén, folytonos megjelenése érdekében 

egyedi sarokkazetták is gyárthatók.

 

A Premium falkazetták kétféle bevonattal készülhetnek: a 

20 µm vastag PVDF bevonat négyféle kedvelt alapszín-

ben (fehér, fekete, sötét ezüst, acél metál), míg a porszórt 

fedôfestés bármilyen RAL színkóddal rendelhetô.

A kazetták tartószerkezete függôlegesen elhelyezett ka-

lapprofilú acéllécekbôl áll; a megfelelô hôszigetelést és 

párazárást a belsô falrétegekkel kell megoldani. A kazet-

tákkal azonos színû rögzítô csavarokból és különbözô 

takaró szegélylemezekbôl álló teljes tartozék-rendszer 

biztosítja az egységes és elegáns megjelenést.

A Premium falkazetta-rendszer gyors és hatékony terve-

zését a Lindab CassetteSoft saját fejlesztésû program 

biztosítja, amely azonosító kódok generálása révén a 

gyors és könnyû helyszíni szerelést is elôsegíti.

Lindab Prémium® falkazetta-rendszer



19

Lindab  |   TermékkínálatLindab  |   Termékkínálat

A Lindab által gyártott Construline vékonyfalú, tûzihorganyzott Z-C-U 

ge ren  dák, valamint CI toldóelemek jelentik a könnyûszerkezetes építési 

mód, a száraz technológiájú vázszerelés alapjait.

A profilok fô felhasználási területe a tetô- és oldalfalburkolatok közvetlen 

alátámasztása, és az épületekre ható terhek közvetítése a fôtartó váz -

szer ke zetre (ún. másodlagos teherhordó rendszer). De további, széles-

körû alkalmazási lehetôségei közül érdemes megemlíteni, a könnyû szer-

ke zetes födémgerendák vagy válaszfalak tartószerkezeti elemeit, valamint 

bizonyos esetekben akár a fôtartó szerepét is átveheti, mint például 

az SBS kis épü let  rendszer keretszerkezetében vagy a LindabTruss 

rácsostartó esetében.

A gerendákat a mindenkori igényeknek megfelelôen különbözô profil mé-

ret tel és vastagsággal, a megrendelô által egyedileg megadott hosszban 

gyártjuk. A széles profilválaszték (100-350 mm magasság) vala mint a 

meg  felelô statikai rendszer alkalmazásával lehetôség van a leggazdasá-

go sabb megoldás kivá lasztására, amelyben a Lindab DimRoof saját 

fejlesztésû méretezô program nyújt egyedülálló eszközt.

Lehetôség van a csavarkapcsolatokhoz elôre lyukasztott gerendák 

gyár tására is, amellyel a helyszíni szerelési munka és kivitelezési idô 

csökkenthetô jelentôsen.

Construline® Z-C-U gerendák

 C100  Z150  C200  Z350
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A Lindab könnyûszerkezetes csarnokrendszere elônyös tulajdonságai miatt nagy népszerûségnek örvend az építtetôk,  

a tervezôk és a kivitelezôk körében egyaránt. 

A piaci igényekhez igazított, „testreszabott” csarnokszerkezetek fô alrendszerei az acél fôtartószerkezet, a tetô- és  

falburkolati rendszerek valamint az ereszcsatorna-rendszer. 

A csarnokrendszer kiváló megoldást kínál a legkülönbözôbb célú üzemcsarnokok, szolgáltató és raktárépületek, sportcsar-

no  kok, hûtôházak, mezôgazdasági építmények falszerkezetének gazdaságos és magas minôségû megvalósítására. Az alap- 

 tí pusokon kívül számtalan variációt kínál a többhajósítás, a közbensô födém elhelyezése, valamint a daruzott kivitel lehe tôsége.

A változatos homlokzati megjelenést a Lindab falburkolati rendszerek biztosítják, megoldást kínálva a tradicionális homlok-

zatok tól a legmodernebb kialakításig, míg a rendszer-kiegészítôk széles választéka teszi teljessé a csarnoképületet (eresz-

csator na, ipari kapu, tetôbiztonsági eszközök).

Integrált rendszerek:
Lindab Systemline® csarnokrendszer
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Integrált rendszerek:
SBS kisépületrendszer

A Lindab által kifejlesztett SBS (Small Building System) Kisépületrendszer 

egy egyszerûen összeállítható, esztétikus megjelenésû könnyûszerkezetes 

épületrendszer, amely kis fesztávú (3-13 m) és kis vállmagasságú (2,5-4,0 m) 

épületekre lett kidolgozva.

Az épület vázszerkezete Lindab Construline hidegen hengerelt könnyû ge-

ren dákból összeállított keretekbôl épül fel, melyeket 1 m-es modulméret 

szerint lehet egymás után sorolni. Így akár 25-40 m hosszú, 300-500 m2 

alap területû épület is kialakítható belôle.

Az egyedi, esztétikus külsô megjelenését a változatos szín- és formavilágú 

Lindab burkolati rendszerek teszik lehetôvé.

Az egyedileg méretre gyártott és alakított termékek összeszerelését alkal-

ma zás technikai útmutató és fúrási sablonok segíti. Így kisebb méretû (3-6 m 

széles) épületek esetén megfelelô mûszaki érzékkel és szerelési tapasz ta-

lat tal, akár „házilag” is összeállítható egy épület. Nagyobb méretek esetén 

(6-8 m fesztáv felett) javasolt Lindab szakkivitelezô megbízása. 

Az SBS kisépület igény szerint készülhet szigetelt vagy szigeteletlen válto-

zat ban is. A nyílászárók, garázskapuk minimális megkötöttség mellett 

ter vez hetôk, mivel a szerkezetek a vevô elképzeléseinek megfelelôen 

rugal masan módosítható. A tervezést elôre elkészített csomóponti rajzok 

hô-, és páratechnikai számítás valamint tervezô szoftver segíti.

A Lindab SBS rendszerbôl készülô épületek és az eltérô alkalmazási 

területek különbözô funkcionális variánsoknak felelnek meg, de azonos 

építészeti arculattal rendelkeznek. Így készülhet belôle garázs, bolt, raktár 

épület, mentôállomás, porta épület, ideiglenes felvonulási létesítmény,  

de még akár állatkerti madárház is.
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A Lindab által gyártott és forgalmazott 

vékonyfalú acél lemeztermékek és 

könnyûgerendák felhasználásával gaz-

daságos és mûszakilag kiváló burkolati 

rendszerek tervezhetôk és építhetôk 

az elôregyártott vagy monolit vasbeton 

vázas épületekre, csarnokokra.

A vasbeton vázas csarnokokhoz tipiku-

san a következô másodlagos tartó- és 

burkolati rendszerek alkalmazhatók:

• Z-szelemensor és trapézlemezes  

 burkolat (egyrétegû ill. kétrétegû  

 hôszigetelt), legalább 10%  

 tetôhajlás esetén;

•  Z-szelemensor és szendvicspanel  

 burkolat, legalább 7% tetôhajlás  

 esetén;

• Magasprofilú trapézlemez és  

 lágyfedés; minimális hajlás  

 esetén is (3%).

A funkcionális, technológiai és esztétikai 

igények függvényében könnyedén kivá-

lasztható a mûszakilag és gazdaságilag 

is legmegfelelôbb megoldás.

Integrált rendszerek:  
Burkolati rendszerek vasbeton vázas csarnokokhoz 
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A Lindab egyik legújabb fejlesztési eredménye a vékonyfalú C-profilokból 

összeállítható könnyûszerkezetes rácsos fôtartó, amely kiválóan alkalmas 

kis- és középméretû ipari épületek tetôszerkezetének megvalósítására 

(10-24 m fesztávolsággal, 3-6 m kiosztásban).

A nagyszilárdságú, tûzihorganyzott Lindab-profilok garantálják a tartós, 

gaz daságos megvalósítást; míg a hatlapfejû metrikus csavaros beköté sek, 

kapcsolatok biztosítják a gyors és egyszerû szerelést. A Lindab profilok 

va la mint az egyedi tervezésû és gyártású acél szerelvények felhasználá-

sá val a rácsostartók összeállítása üzemben, idôjárástól védett helyen 

történik. A könnyû önsúly miatt a tartók szállítása és helyszíni szerelése 

egyaránt gazdaságos.

A rácsostartó formája, hálózati geometriája a gyártási és szerkesztési 

kor látok betartása mellett teljesen egyedi módon tervezhetô. A legújabb 

eur ópai szabványoknak megfelelôen kidolgozott méretezési el járást 1:1 

lép tékû próbatesteken végrehajtott laboratóriumi kísérletsoro zattal veri-

fi kál tuk, így meggyôzôdve a teherbírás megfelelô biztonsági szint jérôl. 

A rácsostartók gyors statikai tervezését saját fejlesztésû szoft ve  rünk, a 

DimTruss program segíti elô, amely révén az adott viszo nyok (méretek, 

terhek) mellett az optimális megoldás könnyûszerrel megtalálható.

A függôleges alátámasztó szerkezet többféle anyagból és szerkezeti 

ki ala kí tással készülhet: téglafal, téglapillér, vasbeton pillér vagy acél osz lop 

egyaránt alkalmazható, igazodva az építtetôi igényekhez és a mû szaki 

kö ve telményekhez. Az rácsostartókhoz a hagyományos csar nok szer ke ze - 

 teknél jól bevált tetôburkolati típusok közül bármelyik ki vi te lez hetô. 

Lindab Z-szelemensorhoz rögzített egyrétegû (szigetelet len) vagy két ré-

tegû (hôszi getelt) trapézlemezes, valamint szendvicspanel tetôburkolat 

egyaránt alkal mazható. Kis hajlású tetôk esetén a rácsostartó felsô övére 

közvetlenül elhelyezett magasprofil trapézlemezzel lágyfedésû hôszigetelt 

melegtetô készíthetô.

Integrált rendszerek:
LindabTruss rácsostartók
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A Lindab által gyártott, perforált gerincû HRY-C és HSKY-U profilok 

töké  le tes alkotóelemei az 1-2 szintes könnyûszerkezetes épületek külsô 

teherhordó falának, valamint a többszintes (vasbeton vagy acél vázas) 

magas  épületek vázkitöltô vagy függönyfalának. Kedvelt alkalmazási  

területe a meg lévô épületek emeletráépítése esetén épített teherhordó 

külsô falszerkezet. 

A szelvények gerincében lévô, egymástól eltolt, résszerû lyukak hatéko-

nyan megnövelik a hôvezetés úthosszát, ezáltal számottevôen javul a 

teljes falszerkezet hôszigetelése, az eredô hôátbocsátási tényezô a per-

foráció miatt kb. 1,5-szer alacsonyabb! Az energiatakarékos üzemel-

tetést lehetôvé tévô falszerkezet ráadásul kisebb összfalvastagsággal 

készíthetô, mint a hagyományos falazott megoldások többsége, ezál tal 

a belsô hasznos alapterület is kedvezôen nagyobb. Továbbá a tûzi hor-

gany zott acél alapanyagnak köszönhetôen szavatolt a nagy teherbírás  

és a hosszú élettartam. 

A falszerkezet tartóváza könnyen és gyorsan szerelhetô, a külsô homlok-

zati burkolat pedig teljesen szabadon választ- ható, az építtetôi igények-

nek megfelelôen lehet Lindab külsô falkazetta, táblás hôszigetelés 

vékony vakolattal vagy bármilyen szerelt falburkolat.

A belsô térelválasztás célját szolgáló válaszfal-profilok kiválóan alkalmasak 

az egyre elterjedtebb gipszkartonlap-burkolatú válaszfalak tartóvázaként. 

A válaszfal-profiljainkból – megfelelô hôszigetelô kitöltô anyaggal és adott 

rétegszámú gipszkarton-burkolattal együtt – összeállított rétegrendek  

laboratóriumban mért és minôsített hangszigetelési és tûzállósági paramé-

terekkel rendelkeznek, ezáltal a legszigorúbb követelmények esetén is 

beépíthetôk.

Integrált rendszerek:
Construline® könnyûszerkezetes falprofilok
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Integrált rendszerek:
Lindab Roof® tetôfelújítási rendszer

A Lindab által kifejlesztett Lindab Roof könnyûszerkezetes tetôfelújító 

rendszer eredendô célja, hogy megfelelô megoldást nyújtson a lapos-

tetôs, lágyfedésû ipari és lakossági épületek gyakori beázási problémáinak 

gyors, egyszerû és költségtakarékos rekonstrukciójára.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben széleskörûen elterjedt lapostetôs épü-

letek csapadékvíz elleni szigetelése tipikusan bitumenes, mûanyag vagy 

PVC alapú lágyfedésû kivitellel történt, amelynek állaga, mûszaki állapota  

napjainkra nagyon sok esetben leromlott. Így elkerülhetetlenné váltak illetve 

válnak a viszonylag gyakori és költséges karbantartási, felújítási munkák. 

Ennek kiküszöbölésére tökéletes a nagyobb tetôhajlású LindabRoof tetô-

fel újító szerkezet. Hiszen a Lindab-rendszer tûzihorganyzott acél tartó-

szer kezete, bevonatos tetôfedô lemezei, és biztonságos ereszcsa torna-

rend szere hosszú élettartamot és egyszerû karbantartási lehetôséget nyújt 

 a tulajdonosok, felhasználók számára. Ezenkívül a felsô lakószint belsô 

hôtechnikai jellemzôit is jelentôsen javítja, köszönhetôen az új tetô és  

a régi tetôfödém között kialakuló, kiszellôztethetô „padlástérnek”. 

Lindab Roof tetôszerkezet fô elemei a ferde, C-profilú inga osz lo -

pok ból és Z-szelvényû szelemenekbôl álló fôtartó vá z szer ke zet, 

valamint a 6-30º-os tetôhajlás-tartományban be ter vezhetô 

három különbözô típusú Lindab tetôburkolati rendszer: trapéz-

lemez (LTP20; LTP45); cserepeslemez (LPA, LPA Maxi) vagy 

korcolt síklemez-fedés (PLX). 

Az új tetô esztétikus megjelenésû, mûszakilag kiváló és tartós 

megoldást nyújt, és a tetô többé nem ázik be!
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A Lindab Floor professzionális megoldás a teherhordó 

födémrendszerek megépítéséhez, felújításához.

A Lindab könnyûszerkezetes födémrendszer egy ru gal ma-

san kezelhetô, az épület fô tartószerkezeti rendszeréhez 

és anyagához igazodó megoldás, amely kis szerkezeti 

súlya és jelentôs teherbírása révén alkalmas nemcsak 

új építésû épületek közbensô teherhordó födémeinek, 

hanem akár meglévô építmények utólagosan beépíthetô 

födémszintjeinek megvalósítására is. 

Szerelt és nedves technológiával készül, bármely típusú 

tartószerkezethez könnyedén adaptálható, és magasfokú 

hangszigetelést biztosít, valamint gyors és egyszerû  

kivitelezés jellemzi.

Integrált rendszerek:
Lindab Floor® födémrendszer
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Lindab Doorline a szekcionált ipari kapuk új generációját képviseli.

Rendkívül széles méretválasztékának, a kiegészítô elemek teljes körû 

skálájának köszönhetôen szinte minden igényt kielégítô rendszer. 

A kapuk extrudált polisztirol hôszigeteléssel kerülnek kialakításra,  

a szekciók igényelhetôek acél vagy alumínium fegyverzettel. 

A kapu vezérlése lehet kézi, kézi-láncos, motoros, motoros-távirá-

nyí tós, a mérete igazodik az épület és jármû méreteihez, míg a 

beépít hetô ajtók, ablakok száma a megrendelôi igények függvénye.

A Lindab kapuk tömör paneljeinek vastagsága 46 mm (k=0,50 W/m2K), magassága minden esetben 600 mm (kivé ve a legfelsô 

záró elemet), szélességük pedig az igények szerint változik. A nagyobb biztonság érdekében minden kapu ujjbecsípôdés 

elleni védelemmel van ellátva.

Lindab Doorline® ipari kapu
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Nemzetközi tapasztalata révén a Lindab teljes 

körû   biztonságtechnikai rendszert fejlesztett ki.   

A rendszer célja a tetôn folyó munka és köz le ke-

dés  biztonságosab bá tétele, hiszen a bádogo-

sok,  kémény seprôk, ingatlan-karbantartók 

gyak ran megfordulnak a tetôn esôben, hóban és 

szélben. 

A Lindab a tetôbiztonsági termékek (csöves hófo-

gó, hórács,  tetô- és falilétra, tetôjárda, védôkorlát) 

 és rögzítô elemek olyan átfogó választékát kínál-

ja, amelyek minden tetô- és fedéstípushoz fel-

sze rel he tôk anélkül, hogy veszélyeztetnék, vagy 

rontanák a tetôfedés vízzáróságát. 

A Lindab tetôbiztonsági rendszer egyaránt 

 alkalmas lakóházak, középületek és ipari 

 csarnokok esetében is.

A Lindab nagy hangsúlyt fektet olyan új rögzítési 

módszerek kifejlesztésére, amelyek a tetôre tör-

té  nô  felszerelést megkönnyítik, és hatékonyabbá 

teszik, hiszen a felszerelésnek is biztonságban 

kell megtörténnie.

A Tetôbiztonsági rendszer elemeinek felületvé del -
me  alapesetben 275 g/m2 mennyiségû tûzi hor -

gany zás, amely garantálja az idôt álló sá got.   

A festett változat tovább fokozza a tartósságot.

A rendszer 5 különbözô standard színben 

választ ható és igény esetén bármilyen egyedi 

színben is rendelhetô.

Lindab Protectline® tetôbiztonsági rendszer
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Kiegészítôk: szegélyek, kötôelemek

Egy rendszer csak a jól megválasztott és a megfelelôen alkalmazott kiegészítôkkel lehet komplett, ezért a Lindab a saját 

gyártású termékeihez gyárt és kínál különbözô kiegészítôket, tartozékokat. Úgy mint kötôelemek, bádogos szegélyek,  

tetôfóliák, szigetelések és tömítôprofilok. 

A Lindab Kft. nagy hangsúlyt fordít arra, hogy a kínált tartozékok az alkalmazott termékekkel azonos, kiváló minôségben 

kerüljenek a piacra. 

A Lindab tetô- és falszegélyek teljes körû választéka - gerinc- és ereszszegélyektôl az ablakszegélyeken keresztül a vápacsa-

tornákig – azt jelenti, hogy a végeredmény egyszerre lesz funkcionális és vonzó.

A könnyen szerelhetô profilok bevonatos, kopásálló fémlemezbôl készülnek széles színválasztékban, standard és egyedi 

méretekben.
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A Lindab vállalati és piaci filozófiája, hogy az építési folyamat valamennyi résztvevôje számára kiemelt szolgáltatást  

nyújtson – a legelsô elképzeléstôl a tervezési fázison át, az átadásig, sôt a 15 és 30 év garanciavállalás révén még azután is. 

A Lindabbal kapcsolatban lévô beruházók, építtetôk, tervezôk, kereskedôk és kivitelezôk egyaránt széleskörû és naprakész 

információt, támogatást kapnak. 

Nyomtatott és elektronikus anyagok
Prospektusok, tervezési segédletek, alkalmazástechnikai útmutatók segítségével 

egyszerre válik lehetôvé termékeink és rendszereink gyors áttekinthetôsége és a rész-

letes mûszaki tartalom megismerése. Saját fejlesztésû Lindab szoftvereink  rendkívül 

megkönnyítik, meggyorsítják a tervezési-méretezési munkát, az anyag kigyûjtést, és az 

árajánlatkészítést. Elérhetô egy komplett, összevont DVD a Lindab teljes kínálatáról.

Oktatási program
Biatorbágyi gyártótelepünkön külön Lindab Oktatási Központ áll rendelkezésre, hogy 

az  elôre meghirdetett oktatásokon, bemutató tanfolyamokon ismertessük a legfrissebb 

termékinformációkat, fejlesztési eredményeket, az elméleti és gyakorlati tudnivalókat a 

jelentkezô ügyfeleink és partnereink részére. 

Naprakész weboldal
Az érdeklôdôk számára valamennyi termékünkrôl és szolgáltatásunkról bôvebb infor-

má ciót nyújt, valamint azonnal hozzáférhetô letölthetô anyagokat biztosít folyamatosan 

frissített honlapunk, a www.lindab.hu címen. 

Lindab termékbemutató és termékszerelési filmek
Cégünk termékeirôl és termékeinek szakszerû kivitelezésérôl a tervezô, kivitelezô partne-

reinek bemutató filmeket kínál, amelyek színesen, élvezetesen mutatják be az érdeklôdôk 

számára a termékek elônyeit, funkcionalítását.

Lindab: magas szintû szolgáltatás
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A Lindab Profil a Lindab Csoport egyik üzletága, amely 

hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez 

megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építôipar 

számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek 

széles választékától a könnyûszerkezetes acél 

épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi 

és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint 25 országban képviselteti 

magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-

svédországi Båstadban található.
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