
Lindab  |   Kompletní  nabídka

Kompletní nabídka střešních krytin 
a trapézových plechů

Lindab Profil
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Lindab Goodlock
Unikátní střešní krytina bez šroubování v ploše

Mohutný nosný profil, 5 barev, polyester mat

Dodává se v šablonách, okamžitá dostupnost

Lindab Topline
3 povrchy: polyester, polyester mat a HB polyester

Dvojitá vodní drážka – dojité jištění proti vodě

Výška vlny 42 mm pro vyšší pevnost a tuhost krytiny

Lindab Mega
Atraktivní románský styl, příznivá cena

V provedení polyester a polyester mat

Lindab Ideal
Nejrozšířenější typ a ekonomicky nejvýhodnější krytina

V provedení polyester a polyester mat

Lindab Roca
Maloformátová krytina s minerálními zrny

2 tvarová provedení: Rustica a Toscana

Dokonalý přírodní vzhled
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Nabídka lehkých střešních krytin

Termíny dodání z obou výrobních závodů 10 pracovních 

dnů.

K příslušným krytinám nabízíme široký sortiment 

bezpečnostních prvků střech jako jsou sněhové zábrany 

a prvky ochrany pohybu osob po střeše, 

více v katalozích Lindab Protectline/Lindab Safety
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Barevný sortiment střešních krytin
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Barevná škála krytiny LindabTopline Povrchová úprava
Střešní krytiny Lindab lze vybírat z mnoha 

barev a tří povrchových úprav: Polyester, 

Polyester matný a HB Polyester. Základ-

ním materiálem pro výrobu taškových tabulí je 

ocelový, hluboce žárově pozinkovaný plech, 

který je na horní straně opatřen vrstvou 

polyesteru. 

Barevná škála krytin Lindab Ideal a Lindab Mega

Barevná škála krytiny Lindab Goodlock

Barevná škála krytin Lindab Roca

Polyester

  RAL 5001 
tmavě modrá

Polyester

  RAL  5024 
světle modrá

Polyester matný

 RAL 8002 
terakota

Polyester

 RAL 5010 
signální modrá

Polyester

 RAL  6003 
 tmavě zelená

 Polyester, HB Polyester
Polyester matný

 RAL    7011 
tmavě šedá

 Polyester, HB Polyester
Polyester matný

 RAL 8017 
hnědá

Polyester

 RAL 7044 
 světle šedá

Polyester, HB Polyester

 RAL   3009 
tmavě červená

 Polyester, HB Polyester

 RAL   8004 
cihlově červená

Polyester

 RAL 1002 
pískově žlutá

Polyester
Polyester matný

 RAL 3011 
 vín. červená

Polyester

 RAL  1015 
béžová

HB Polyester

 RAL   8003  
barva mědi

Polyester

 RAL 3000  
sytě červená 

Polyester

 RAL 9010  
bílá 

 Polyester, HB Polyester
Polyester matný

RAL 9005 
černá

RAL 9010
bílá

RAL  8004 
cihlově červená

 RAL 9002 
antická bílá

 RAL 5010 
signální modrá

RAL 8017
hnědá

RAL   9006 
stříbrná metalíza

RAL  8002  
terakota

Polyester Polyester

RAL  9005
černá

RAL  6020  
zelená

Polyester
Polyester matný

Polyester matný

RAL  3000
sytě červená

RAL  5024  
světle modrá

Polyester Polyester

Polyester matný Polyester

PolyesterPolyester
Polyester matný

Polyester

Polyester

  RAL  3011 
vínově červená

RAL  3009 
tmavě červená

RAL   5012 
světle modrá

RAL  3005 
višňově červená

Polyester

Polyester
Polyester matný

Polyester

 RAL 7011  
tmavě šedá

Polyester
Polyester matný

 RAL6003  
tmavě zelená

Polyester

RAL  5001 
tmavě modrá

Polyester

 RAL 7044  
světle šedá

Polyester

 RAL1002  
pískově žlutá

Polyester

Polyester

hnědá vínově červenáčerná

Polyester matný Polyester matný Polyester matný

terakota  zelená

Polyester matný Polyester matný

terra cotta sand stone desert rose antracite teak cappucino garnetforest green
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Okapový systém Lindab Rainline

Drážková krytina Lindab Seamline

Barvy okapového systému

Lindab  |   Kompletní  výrobní  sort iment

- Povrch HB Polyester 50 μm 

- Švédská ocel

- 10 barevných odstínů

- Záruka 30 let

- Snadno montovatelný

Moderní technologie spojování dvojitou drážkou umožňuje 

použití krytiny Lindab Seamline v každé situaci.  Nepro-

pustná lehká a vysoce flexibilní krytina je předurčena 

nejen na nízké sklony střech již od 3,6°, ale i do horských 

oblastí a do míst s náročnými klimatickými podmínkami. 

Výhodou je hladký povrch a charakter, který umožňuje 

plynulé sjíždění sněhu ze střechy bez zátěže konstrukce. 

Lze jí ohýbat a překládat, kopíruje všechny tvary a úhly 

střešních rovin, architektům tak dává absolutní volnost 

použití. V nabídce je 15 barevných odstínů v provedení 

HB polyester se zárukou 30 let.

Nebojte se experimentovat a vyzkoušejte, jaké barvy 

budou vašemu domu nejlépe slušet - www.okapyprovas.cz

- Odolný proti korozi

- S vysokou životností

- Bezúdržbový

-  Technologie výroby 

z předlakované oceli

LET30
Záruka tmavě

šedá

 stříbrná 

metalíza

 hnědá

 Borovicová 

zelená

 cihlově 

červená

 Antracitová

barva

mědi

 antická bílá

černá

 tmavě 

červená
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Nabídka Trapézových plechů Lindab       
Nabídka střešních a stěnových trapézových plechů Lindab s prolisem i bez prolisu.

Dále nabízíme:
Dále nabízíme trapézové profily SIN 18 a 26, LLP20, LV30 a LVV30 a vysoký trapézový profil LTP 100 a LTP 160 

na poptání.Trapézy LTP/LVP 20 a 45 a T/TN 18, 35 a 45 dodáváme také jako prosvětlovací profily.

profily dodávané z výrobního závodu Hustopeče

profily dodávané z výrobního závodu Praha

Lindab  |   Kompletní  výrobní  sort iment
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Lindab  |   usnadňujeme výstavbu

LINDAB Profi l je jednou z obchodních oblastí Lindab 

Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, 

ekonomická a estetická systémová řešení 

z tenkého ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních 

prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny 

druhy budov, včetně obchodních a průmyslových 

staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu 

Švédska. Lindab Profil  je v současné době 

zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě. 

Lindab Profile
www.lindab.cz

Lindab s.r.o.
Sídlo firmy 

a výrobní závod Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně

 Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče:   Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

 Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Pobočka Ostrava:   Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Oblastní zástupci:
Praha a okolí, tel.: 602 313 545 ❙ Severní Čechy, tel.: 724 089 837

Východní Čechy, tel.: 602 241 202 ❙ Jižní a západní Čechy, tel.: 606 636 660

oblast Vysočina, tel.: 724 291 318 ❙ Zlínský kraj, oblast Olomouc, tel.: 724 364 422

Severní Morava, tel.: 602 544 616 ❙ Jižní Morava, tel.: 724 878 028

Oblastní zástupce pro průmyslový sektor region Čechy, tel.: 725 590 577

Oblastní zástupce pro průmyslový sektor region Morava, tel.: 724 878 028

e-mail: info@lindab.cz, www.lindabstrechy.cz
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