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O spoločnosti
Lindab AB je medzinárodný koncern založený v roku
1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných oceľových, vopred
lakovaných plechov. 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.
Spoločnosť Lindab pôsobí v 31 krajinách po celom
svete a zamestnáva približne 5 000 zamestnancov.
Súčasťou tohto švédskeho koncernu sa stala v roku
2008 aj spoločnosť ROVA (založená v roku 2000) –
jednotka na trhu v oblasti plechových strešných krytín.
Na Slovensku Lindab, a. s., vyrába vysokokvalitné
plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový
systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky
a prepracovaný servis. Portfólio produktov dopĺňajú
aj bezpečnostné a odvetrávacie prvky striech.
Súčasťou ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičo-
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vých 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, 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 a 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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Švédska oceľ, základný vstupný materiál
Základným materiálom pre výrobu ľahkých strešných krytín Lindab je vysoko kvalitný, recyklovateľný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m2. 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.

Povrchová úprava produktov Lindab
CM Lindab Classic

Náterový systém s najširšou škálou farieb, zaisťuje
vysokú odolnosť krytín. Odporúča sa pre vidiecke,
mestské alebo priemyselné oblasti s nízkym obsahom SO2 v ovzduší, s nízkou vlhkosťou a priemernou hladinou UV žiarenia. Zachováva si svoju kvalitu
a sýtosť na dlhé obdobie. V našej ponuke ju nájdete
v lesklom a matnom prevedení.
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ná vrstva sa nanášajú ako ďalšie v poradí, pričom
vrchný, mimoriadne odolný a estetický farebný náter zabezpečí dlhodobú životnosť krytiny. Vďaky týmto vlastnostiam
je tento materiál predurčený do prostredia s vysokým UV žiarením
a zvýšenou mierou znečistenia.
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Lindab Elite
- zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii z povrchových tried Lindab. Kategória Elite poskytuje
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odolnosťou proti poškriabaniu alebo sofistikované
tvarovanie plechov. Tajomstvo náterového systému
nanášania spočíva v perfektnej priľnavosti medzi vrstvami, a preto
má aj najdlhšiu životnosť.
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povrchová vrstva
Classic, Premium, Elite
základná farba
pasivácia
zinok
oceľ
zinok
pasivácia
spodná laková vrstva
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Farby uvedené v tomto prospekte sú ovplyvnené kvalitou
tlače a môžu sa mierne odlišovať od skutočných.
Reálna farebnosť zodpovedá
originálnemu vzorkovníku RAL.
Iné odtiene je možné objednať
po dohode.
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10 dôvodov

prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém Lindab

Tradícia a švédska kvalita
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
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).

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!
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Pozor, nedajte sa oklamať!
Na slovenskom trhu
sa v posledných rokoch objavilo množstvo výrobcov alebo
dovozcov lacných
plechových strešných krytín, ktoré
sa na prvý pohľad takmer vôbec
neodlišujú od kvalitných strešných
krytín spoločnosti Lindab. Kvalita oceľového jadra plechu, hrúbka
vrstvy zinku, povrchová úprava, UV
stabilizátor sú pre laika, bez špeciálnych meracích prístrojov, len veľmi
ťažko definovateľné. Preto medzi
laickou verejnosťou panuje názor,
„veď plech ako plech...hlavne, že to
je lacnejšie“.
Avšak radosť z nízkej ceny v prípade
kúpy strešnej krytiny môže byť veľmi krátkodobá. Boli zaznamenané
desiatky prípadov, kedy tento lacný
a nevhodný materiál pod vplyvom
ÚV žiarenia po krátkej dobe nerovnomerne alebo extrémne vybledol.
V horších prípadoch sa začala farebná vrstva dokonca odlupovať.
Nehovoriac o problémoch pri montáži, kedy zámky pri týchto lacných
strešných krytinách nezapadajú do
seba tak, ako by mali, čo má v konečnom dôsledku veľmi negatívny
dopad na funkčnú aj estetickú stránku namontovanej strechy. Bohužiaľ,
ešte stále sa nájde dosť zákazníkov, ktorí akoby si neuvedomovali,
že kúpa strešnej krytiny nie je ako
kúpa spotrebného tovaru, s ktorým
sa počíta len na kratšiu dobu. Kúpa
strechy je investícia na niekoľko desiatok rokov, dokonca tak, aby pocit bezpečia a istoty pod ňou mohli
prežívať aj ďalšie generácie.

Rozhodnutie je
na Vás!

Pri kúpe plechovej krytiny si skontrolujte:
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.

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.

SLEDUJTE AKTUÁLNE AKCIE A NAKUPUJTE VÝHODNE.
5

lindab | strešný systém

Lindab Maxima
Pri svojej cenovej výhodnosti si uchováva všetky prednosti ostatných tvarovo odlišných variant strešných krytín Lindab, hlavne nízku hmotnosť. Charakteristická je najmä svojim nezameniteľným hranatejším tvarom vlny. Aplikácia
na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje), 14° v prípade priečnych spojov.
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Lindab Mega
Atraktívny románsky štýl, strešná krytina s typickou poloblúkovou profiláciou vlny. Jej tvar dokonale kopíruje klasickú škridlu a preto ju vyhľadávajú klienti, ktorí si potrpia na tradičný vzhľad kombinovaný s modernými, no predovšetkým rýchlymi riešeniami realizácie stavby. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné
priečne spoje), 14° v prípade priečnych spojov.
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Lindab Profil
Najpredávanejší variant na trhu a najobľúbenejší typ strešnej krytiny. Profil už svojim názvom dokonale vystihuje
svoju tvarovú nezameniteľnosť - profily vĺn. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne
spoje), 14° v prípade priečnych spojov.
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Lindab Topline
Je profilovaná do tvaru klasických skladaných škrídeľ a dáva streche dokonalý vzhľad. Moderný materiál ju predurčuje na použitie pre novostavby. Výška vlny 42 mm zabezpečuje vyššiu pevnosť a tuhosť krytiny, dvojitá vodná
drážka zase dvojité istenie proti vode. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 14°.

CM

400
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Lindab Goodlock
Lindab Godlock je maloformátová plechová strešná krytina unikátna práve tým, že sa neskrutkuje v ploche
krytiny. Vďaka tomu toto jedinečné ukotvenie krytiny u zákazníkov odstraňuje strach z neskrytých skrutiek, ktoré
sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Celý systém krytiny Goodlock je zámkový, čo laicky znamená, že do seba veľmi presne zapadá a nedochádza tak k perforácii krytiny. Aplikácia na strechy je možná od
sklonu 15°.

CM
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Lindab Click

je plechová strešná krytina vyrábaná v pásoch so šírkou 480 až 503 mm a dĺžkou podľa aktuálnej strechy až do 8,0 m. 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. Aplikácia je možná od sklonu strechy 7°.

500 / 477
170

25 / 38

503 / 480

25 / 38

CM

26,5

Lindab Seamline

je plech s označením PLX so šírkou 670 mm, čo je špeciálny druh oceľového
tepelne pozinkovaného zvitkového plechu jemnozrnnej štruktúry. Tato oceľ je ľahko tvarovateľná i napriek
tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 5°.
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Farebná škála produktov Lindab
Maloformátová
krytina

Veľkoformátové krytiny

číslo
farby

názov

RAL

001

antická biela

9002

010

biela

9010

015

čierna

9005

022

svetlošedá

7044

044

antracitová
metalíza

7037

045

strieborná
metalíza

9006

078

sivobiela

9002

087

tmavošedá

7011

113

béžová

1015

152

pieskovožltá

1002

189

žltá

1017

412

sýtočervená

3000

434

hnedá

8017

461

kamenná šeď

7038

502

svetlomodrá

5024

524

tmavomodrá

5001

542

modrá

5010

558

azúrovomdrá

5009

742

tehlovočervená

8004

747

vínovočervená

3011

758

tmavočervená

3009

762

terakota

8004

778

medená metalíza

8003

830

borovicovo zelená

6020

874

tmavozelená

6003

975

patina zelená

6021

Lindab Profil

Lindab Mega

Lindab Maxima Lindab Topline

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

Lindab Click

Lindab
Seamline

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

Povrchová úprava:
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Lindab
Goodlock

Falcované krytiny

Classic

CM

Classic matná

Premium

Elite
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Montážny návod strešných krytín
Určité montážne kroky závisia od tvaru strechy alebo skladby strešného plášťa. Montážny
návod slúži ako odporúčanie výrobcu pre postup pri montáži strešnej krytiny Lindab.
Pred začiatkom montáže odporúčame, aby ste si prečítali pokyny v montážnom návode
a pozorne preštudovali podrobné nákresy. Odporúčame Vám venovať zvýšenú pozornosť
prípravným prácam, výpočtom strešnej krytiny, realizácii nosnej konštrukcii a latovania,
pretože tie sú kľúčom k bezproblémovej a kvalitnej montáži.
Viac o postupe montáže strešnej krytiny Lindab nájdete v montážnom návode Lindab.

Odkvapový systém
Pre dokonalú funkciu celého strešného systému je vhodné použiť odkvapový systém
Lindab Rainline. Odkvapový systém je osvedčený a rokmi overený, bezúdržbový, ľahko
montovateľný systém, odolný proti korózii, farebne stály a vhodný ku všetkým typom
strešných krytín. Farebná škála 10-tich farebných odtieňoch umožňuje ľahko ho kombinovať s ostatnými prvkami stavby.
K dispozícii je viac ako 60 kombinovateľných prvkov odkvapového systému, ktoré ponúkajú flexibilitu, adaptabilitu, jednoduchú a rýchlu montáž.
Viac o odkvapovom systéme sa dočítate v katalógu Lindab Rainline.

Bezpečnostné prvky striech
Bezpečnostné prvky striech sú dôležitou súčasťou každej strechy a spĺňajú tieto základné
funkcie:
- umožňujú bezpečný pohyb osôb po streche
- zabraňujú zosuvu snehu a iných nebezpečných predmetov zo strechy
- chránia povrch strešnej krytiny
V ponuke je široký sortiment snehových zábran, strešných lávok, rebríkov, zábradlí a podobne. Viac o bezpečnostných prvkoch nájdete v katalógu Lindab Safety.

Odvetrávacie prvky striech
Pri skladbe strešného plášťa je dôležité zabezpečiť dostatočné odvetranie a zaistiť prechod
vzduchu medzi spodnou plochou strešnej krytiny a tepelnou izoláciou strešnej konštrukcie
resp. najvyšším stropom budovy. Jedným z dôvodov je vznik kondenzu na vnútornej strane
krytiny. Dostatočné odvetrávanie strechy zamedzuje v zimnom období zrážaniu vodných
pár, tým odstraňuje problém ľadových bariér na okraji odkvapov vznikajúcich striedaním
topenia a mrznutia. Topenie potom prebieha po celej ploche strechy. Druhým dôvodom je
prehriatie strešného plášťa v letnom „tropickom“ období.
Na predĺženie životnosti všetkých strešných materiálov ako aj na zvýšenie celkovej pohody
bývania slúžia odvetrávacie prvky striech.
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Kompletný strešný systém

A

H

G
F

E

L

C

B
I

I
E

A

D

K
J

Hrebenáč
Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri všetkých krytinách – prekrýva hrebeň aj
nárožie strechy. Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm).

B

Záveterná lišta
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť
podfúknutiu krytiny. Používa sa pri krytinách a všetkých trapézoch ako ukončovacia
lišta strechy.

C

Úžľabie
Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytinách a všetkých druhoch trapézov.
Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme
1,8 (spájanie s prekrytím 20 cm). K úžlabiu je nevyhnutné zarátať aj tesniaci pás UNI.
Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

D

Odkvapové lemovanie
Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu
a tiež na bezpečné odvedenie vzniknutého kondenzu z podstrešnej fólie. Vyrába sa
v 2 m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. Pre výpočet spočítame
dĺžky všetkých okapových strán a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm).
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E

Snehová zábrana

F

Hrebenáč koncový nárožný

Dôležitá súčasť strešného systému, zabraňuje zosuvu snehu zo strechy najmä tam, kde sneh
môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť škodu na majetku. Typ a počet snehových zábran sa
navrhuje podľa snehového pásma (dané normou). Pri montáži je nutné dodržiavať montážny
návod odporúčaný spoločnosťou LINDAB. V našej ponuke nájdete 4 typy snehových zábran.
Korunková, sedlová (na obrázku), dosková a rúrková snehová zábrana Lindab safety.

Používa sa pre ukončenie nároží pri valbových strechách. Je vyrobený z jedného
kusa čím je možné ľahko ho farebne skombinovať s ostanými strešnými doplnkami,
ale hlavne so strešnou krytinou.

Prestupová manžeta, Vilpe - vzduchový rukáv

G

Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.

Odvetrávací pás hrebeňa LindROLL

H

Umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku hrebeňa aj nárožného hrebeňa. Jeho
úlohou je odvetranie strechy v hrebeni, čím eliminuje tvorbu kondenzu a tiež zabraňuje vstupu vody do strešného plášťa cez hrebeň.

Kontaktná vysokodifúzna fólia

I

Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu strechy, umožňuje prestup vodných
pár z podkrovia a súčasne odvádza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov.
V prípade, že sa fólia vynechá znižuje sa životnosť krovu a podkrovia. Celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 69 (m2). Počet sa udáva v m2 so zaokrúhlením nahor na
celé balenia (1 balenie = 75m2).

Odvetrávacia mriežka

J

Umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Používa sa pri profilovaných strešných
krytinách, čím sa zabezpečuje prívod vzduchu a eliminuje tvorbu kondenzu a súčasne chráni podstrešný priestor pred zanesením nečistôt. Počet sa udáva v bm so
zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.

Vetrací hrebeň

K

Používa sa na začiatku strechy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi a hlodavcami, slúži zároveň ako zábrana proti zafúknutiu padajúceho lístia a vetvičiek
pod strešnú krytinu.

Strešný výlez

L

Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.
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Akvizíciou spoločnosti Rova a.s. vstupuje švédsky koncern Lindab aj na slovenský trh. Vďaka
tomu môže ponúknuť náročnému slovenskému
zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných
krytín a trapézových plechov značiek Rova
a Lindab, odkvapový systém Lindab Rainline, ako aj pestrú škálu produktov pre priemyselné objekty.
Výrobný závod sa nachádza v Jamníku a ďalšie
svoje pobočky má v Banskej Bystrici a v Bratislave.
Kvalita vstupného materiálu a jeho spracovania,
certifikovaný proces a výrobky, vysoká úžitková
hodnota produktov tvoria základné piliere širokej
škály výrobkov Lindab.
Kľúčovou filozofiou Lindab je neustále prinášať
na trh produkty a systémové riešenia, ktoré významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby
v stavebníctve.

Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877
Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

Jamník:
Banská Bystrica:
Bratislava:

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

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
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