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Lindab Csoport és Lindab Kft., Magyarország
A Lindab nemzetközi cégcsoportot 1959-ben alapították Svédországban. Három üzleti területen (Profil – építőipari termékek, Buildings Systems – előszerelt csarnokok és Ventiláció –
szellőzéstechnika) gyárt, fejleszt és értékesít hatékony, gazdaságos, esztétikus acél termékeket és rendszermegoldásokat.
A Profil üzletág az építőipari termékekre koncentrál, kínálata a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.
A Lindab termékeket magas minőség, könnyű szerelhetőség,
az energiaforrások optimális kihasználása, környezettudatosság és kiemelkedően magas színvonalú hozzáadott
szolgáltatás jellemzi.
A Lindab Csoport több mint 30 országban képviselteti magát Európa-szerte. Központi irodája a
dél-svédországi Bastad közelében, Grevie-ben található.
A magyarországi leányvállalat a Lindab Kft. 1992ben Biatorbágyon alapult meg. A biatorbágyi telephely, amely ma már kelet-közép európai
központnak számít, több termékcsoport helyi
gyártásával, jelentős raktárkészlettel és humán erőforrással rendelkezik.
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Lindab Coverline®
homlokzati falkazetták
A Lindab Coverline® burkolati termékcsoport legelegánsabb, legesztétikusabb tagja a homlokzati falkazetta-rendszer. Tartósan vonzó megjelenést biztosítanak – az első benyomás mindig fontos!
A falkazetták tervezésénél az ihletet a következetes vonalvezetésű és modern megjelenésű, tiszta svéd építészeti hagyományokból
merítettük. Az anyag, a felület és a szín tökéletes, harmonikus egységet alkot. Kétféle típusa van, a hagyományos gyártású ECO, és a
legfejlettebb technológiával gyártott PREMIUM falkazetta.

Külső megjelenés
Tökéletes felületet kölcsönöznek a
homlokzatnak az elegáns kazetták. A
Lindab falkazetták markánsan tagolt,
vízszintes és függőleges vonalazású
homlokzati megjelenést nyújtanak az
épületek számára. Típustól függően
különböző szélességi és magassági méretekben, többféle bevonat
és szín közül választható ki az épülethez és a vevői igényekhez legjobban illeszkedő kazettás burkolat. A kazettákkal együtt az egyedi
sarokmegoldások és illesztések adják meg a termék tökéletes homlokzati összhangját.

Toyota Szalon, Budapest
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Széles körű alkalmazás
A Lindab falkazettás burkolat egyaránt tökéletes és esztétikus megoldást nyújt új épületek és homlokzat-felújítások esetén is. Ipari
csarnokok, középületek, irodaházak vagy exkluzívabb lakóépületek
könnyűszerkezetes szerelt falburkolataként egyaránt kiválóan alkalmas. A falkazettás homlokzat könnyen kombinálható egyéb falburkolatokkal is, nagy szabadságot nyújtva az építészeti megjelenésnek, és vevői igények szerint testre szabottak, így természetes egyszerűséggel igazodnak az épület építészeti stílusához.
Svédacél alapanyag
Az alapanyag tűzihorganyzott acél,
amelynek kiváló a korrózióvédelme,
nagy szilárdságú és kemény, mégis
könnyű (~8-9 kg/m2) és nem éghető
anyag. Az acél magon lévő többrétegű bevonatrendszer tovább növeli a
falkazetták tartósságát, ezáltal az épületek az évek hosszú során át
megtartják alakjukat, felületi kiképzésüket.
Többféle bevonati rendszer – széles színválaszték
Az acél falkazetták külső felületére különböző fajtájú és színű bevonatok kerülnek. Az ECO falkazetták a standard 25mm vastag poliészter bevonattal 5 féle kedvelt színben (fehér, ezüst, sötétkék, sötétszürke, bézs) állnak rendelkezésre. Az új fejlesztésű PREMIUM
falkazetták kétféle bevonattal készülnek: a 20mm PVDF bevonatot
4 alapszínben (fehér, fekete, ezüst, antracit metál); míg a speciális
porszórásos technológiával felvitt fedőfestéket bármilyen RAL/NCS
színkóddal megadva biztosítani tudjuk.

Jensen & Jensen A/S cég
bemutató és irodaépülete,
Esbjerg, Dánia
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Kiváló műszaki tulajdonságok
A Lindab ECO falkazetták rögzítése lehet látszó vagy rejtett, aszerint, hogy a
rögzítő csavarok a homlokzaton megjelennek-e vagy sem. A csatlakozó
élek nem folytonosak, a kazetták mögött megfelelő, légmentes és vízzáró
réteget (páraáteresztő fólia, építőlemez), valamint szükség esetén hőszigetelést kell elhelyezni. A speciális bepattintható peremmel készülő PREMIUM falkazetta minden esetben biztosítja a rejtett rögzítést, valamint a hőmérséklet-változás hatására bekövetkező kismértékű mozgásokat károsodás nélkül. A biztonságosabb vízelvezetés érdekében a
felső oldala kifelé lejt; míg az acél kazetták mögötti légrés kiszellőztetését gyárilag készített nyílások biztosítják az alsó oldalon. A csatlakozó
falfelületek homogén, folytonos megjelenése érdekében egyedi sarokkazetták is gyárthatók.
Komplett rendszer
A kazettákkal azonos színű rögzítő csavarokból és különböző takaró szegélylemezekből álló teljes tartozékrendszer könnyedén és hatékonyan biztosítja az elegáns és tartós felületképzést. A nyílászárók
vonalvezetése és a sarkok kiképzése is az elegáns homlokzati megjelenését biztosítják.

Brill Autószalon, Kecskemét
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Egyszerű kivitelezés
A homlokzati kazetták a kiosztási
tervek szerint megfelelően előkészített, sík fogadószerkezetre (kalapprofil tartóvázra) rendkívül gyorsan
szerelhető. A falkazettás burkolati
rendszer könnyű kézi szerszámokkal szerelhető, csavarozott rögzítésű, száraz technológiájú.
Lindab szolgáltatások
A falkazettákat gondosan csomagolt raklapokon készítjük elő a szállításhoz. Nagyon fontos, hogy a felületi bevonatuk ne rongálódjon meg.
A sérülések megelőzése érdekében a falkazetták mindegyikét védőfóliával látjuk el, amelyet csak a kivitelezés helyszínén javaslunk
eltávolítani.A PREMIUM falkazetták tervezését saját fejlesztésű CADprogram, a CassetteSoft segíti elő, amely nagymértékben gyorsítja a
kiosztási tervrajzok és konszignációs lista elkészítését.
Garancia, megbízhatóság
A termékekre a Lindab 15 év átrozsdásodás elleni garanciát ad.
Megfelelően beépített és karbantartott burkolat esetén a tényleges
várható élettartam 50-60 év.
Környezettudatosság
A cég teljes működése az ISO 14001-es környezetvédelmi tanúsítási rendszer alapján működik. Az alkalmazott alapanyagok újrahasznosíthatók, a termékek előállításához szükséges tevékenységek nem szennyezik a környezetet.

Oktatási központ, Biatorbágy
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Folyamatos termékfejlesztés
A Lindab PREMIUM Falkazetta a cég egyik legújabb fejlesztési eredménye. Modern gyártósorral, automatizált tervezési és gyártási folyamattal, speciális részletmegoldásokkal (pl. sarokkazetta, bepattintós
illesztés, gyári szellőzőnyílások) rendelkezik.

Szeretne többet megtudni a Lindab Falkazetta rendszerekről?
Lindab komplett CD
Lindab Falkazetta rendszer Műszaki katalógus
www.lindab.hu

A szivárvány összes színében
A Lindab Falkazetták típusonként eltérő, gazdag színválasztékkal rendelkeznek. A porszórt felületű
PREMIUM kazetta tetszőleges RAL/NCS színkód szerint gyártható.

ECO Falkazetta rendszer

fehér

ezüst

sötétkék

sötétszürke

bézs

PREMIUM Falkazetta rendszer (PVDF)

fehér

fekete

ezüst

antracit metál

PREMIUM Falkazetta rendszer (porszórt)
Széles színskálából választhat igény szerint

A Lindab PREMIUM Falkazetták minimális rendelési mennyisége 300 m2.
A fenti színek eltérhetnek a termékeink eredeti színétől a nyomdai kivitelezés lehetőségeiből adódóan.
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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 építőipar
számára.
A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek
széles választékától a könnyűszerkezetes acél
épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi
és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.
A Lindab Profil több, mint 30 országban képviselteti
magát Európa-szerte. Központi irodája a délsvédországi Båstad közelében, Grevie-ben található.
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