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Lindab burkolati rendszerek  
(Tető- és falburkolatok)
Esztétikus egyedi megjelenés, 
alacsonyabb költség

Lindab Coverline®
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Alkossa meg saját profilját

Biztosítson épületének vonzó külsőt gazdaságosan. A széles 

színválaszték, a profilok változatos formája teljes szabadságot ad 

a tervezőknek, építtetőknek ahhoz, hogy tetszetős, esztétikus, 

műszakilag tökéletes megoldásokat hozzanak létre.

Szilárdságának és tartósságának köszönhetően a Lindab profilo-

zott lemezburkolat ideális építőanyag tetőkhöz, homlokzatokhoz 

és válaszfalakhoz. Az igényeknek és a terveknek megfelelően 

választhat trapézlemez, magasprofil, falkazetta és szendvicspa-

nel termékeink közül. A Lindab burkolatok felhasználhatóak a 

hipermarketektől és ipartelepektől kezdve a logisztikai és  mező-

gazdasági raktárokon át a kereskedelmi és vendéglátóipari, vala-

mint lakossági épületekig bármihez. Ideális még például családi 

házakhoz és fedett gépkocsitárolókhoz is.

Röviden a Lindab burkolati rendszerekről:

• többféle szín és profil

• szilárd, rozsdamentes és tartós

• páramentesítés

• perforálás a zajcsökkentés érdekében

• tervezést segítő szoftverek

• garantált hosszú élettartam

• méretre gyártott elemek

Lindab Coverl ine  |   Burkolat i  rendszerek



4

Vízzáró megoldások 
az egészséges környezet 
érdekében

A Lindab profilozott lemezburkolatainak alapja a tűzihorganyzott acél 

a korrózió megelőzése érdekében. A lemezek speciális összetételű, 

egyedi horganyrétege és többrétegű bevonati rendszere biztosítja 

a felületi védelmet. A profilozott Lindab termékek Classic, Premium 

és Elite bevonattal állnak a vevők rendelkezésére. A Classic bevonat 

egyszerű, hagyományos igénybevételű fedésekhez lett fejlesztve, 

ahol az alacsonyabb költség a meghatározó szempont. A Premium 

bevonati rendszer a környezeti hatásokkal (különösen az erős UV-su-

gárzással) szembeni fokozott ellenállóképessége révén nyújt optimális 

választást. A legmagasabb szintű védelmet és minőséget nyújtó Elite 

bevonati rendszerrel ellátott fedéseket elsősorban különleges időjárási 

körülmények esetén javasolt alkalmazni. A lemezek hátoldalát lakkré-

teg védi, amely ellenáll az öregedésnek és a rozsdásodásnak.

Perforálás a hangszigetelés érdekében 

Perforált lemezeinken a perforálásnak köszönhetően a hanghullámok 

elnyelődnek és nem verődnek vissza a felületről. Kiváló zajcsökkentő 

hatást érhetünk el, ha a hőszigetelt csarnokok belső burkolatát (fal, 

tető) perforált lemezekkel fedjük le.

Kondenzáció elleni védelem 

A kondenzáció (páralecsapódás) problémát jelenthet szigeteletlen 

épületeknél, amely kiküszöbölhető a Lindab páramentesítő filcbevo-

nattal. Ez a réteg átmenetileg megköti a párát, ami innen elpárolog 

(fontos a megfelelő szellőztetés), és így nem csepeg le a tető alatt 

tárolt anyagokra, ezért pl. hőszigeteletlen mezőgazdasági építmé-

nyekhez ideális megoldás. 
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Az acél, mint alapanyag 
fontos előnyei

Költségcsökkentés, gyors megvalósíthatóság, hosszú élettartam 

napjaink divatos frázisai. Az acél használata biztosítja, hogy az Ön 

új tetője, homlokzata vagy fala gazdaságos és tartós legyen anélkül, 

hogy kompromisszumot kellene kötni a funkció vagy a jó megjele-

nés rovására.

Kis súly

A profilozott lemezburkolat kis súlyú anyag. Számos előnyeinek 

egyike, hogy emiatt kisebb teherbírású szerkezeteken is alkalmaz-

ható. Kis súlya következtében nyilvánvaló választás nagy tetők, 

nagy kiterjedésű homlokzatok és magas falak esetén.

Könnyű szerelés

Profilozott lemezburkolatunkat egyedi igénye szerint legyártott 

hosszakban rendelheti meg. Ez azt jelenti, hogy az összeszerelés 

és a felerősítés gyorsan elvégezhető. Speciálisan tervezett 

rögzítő elemeink és komplett szegélyválasztékunk még jobban 

leegyszerűsítik az összeszerelést.

Garantált hosszú élettartam

A Lindab a Classic, Premium, Elite bevonati rendszerek esetén 

hosszú távú, 15, 20 és 30 év átrozsdásodás elleni garanciát vállal 

valamennyi profilozott lemezburkolatára. Ez egy fontos biztosíték 

arra, hogy a tető, a homlokzat vagy a falak sok éven át tetszetősek 

lesznek.
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Változatos megoldások
változatos célokra

primer
passifier
galvanization
steel

galvanization

passifier

reverseside coating

coating

Classic, Premium, Elite

Rögzítő elemek
A Lindab rögzítő elemeit speciálisan úgy 
terveztük, hogy bármely konstrukciónak 
megfeleljenek és alkalmazásuk egyszerű 
legyen. Széles színválasztékban, illetve 
az extra tartósság érdekében rozsda-
mentes változatban is kaphatóak. 
A rögzítő elemek valamennyi gyakor-
latban előforduló anyagkombinációhoz 
használhatóak.

Páramentesítés
A páramentesítő bevonat profilozott 
lemezburkolatunk alsó felületére vihető 
fel. A kondenzációs nedvességet akár 
300 g/m2-ig magába szívja. 

Több réteg a tartósság érdekében
A Lindab lemeztermékek speciális, 
többrétegű felépítése egyszerre biztosít 
magas szilárdságot, kiváló tartósságot 
és esztétikus megjelenést. A megújított 
bevonati rendszerek (Classic/Premium/
Elite) testreszabott megoldást kínálnak 
valamennyi épület számára.

Szegélyek
A Lindab szegélyek széles választékát 
kínálja, hogy az Ön épületén az utolsó 
simítás is egyszerű legyen.

Szeretne többet megtudni a Lindab burkolati rendszerekről?   www.lindab.hu

Profilozott terméktípusok:
• alacsony és magas bordás falprofilok
• tetőprofilok 
• trapézlemezek
• magasprofilok
• sinuslemezek
• szendvicspanelek
• belső- és külső falkazetták

Speciális termékek: 
• Filcbevonatos lemezek – páramentesítő bevonattal; 
• Perforált profilok – zajcsökkentő,  

hangelnyelő funkcióval

Tető- és falburkolati rendszerek
A Lindab tervező szoftverei és CAD 
eszközei a burkolati elemek és az acél-
profilok teljes termékskáláját tartalmaz-
zák, így segítenek  a legjobb tető- és 
falkonstrukció kiszámításában és ezek 
optimalizálásában. 
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Coverline alacsony trapézlemezek technikai paraméterei

Alapanyag rétegei Korróziós 
környezet 

(Rc)

UV
ellenálló- 
képesség 

(Ruv)

GaranciaBevonat 
megnevezése

acélmag vastagsága 
(mm)

fémes bevonat
(g/m2)

festék-bevonat
(ym)

Classic 0,4/0,5/0,6/0,7 Z200 / Z275 PE25 C3 3 15 év

Premium 0,5 ZM140 SPE35 C3 4 20 év

Elite 0,5 Z275 TC 50 C3 4 30 év

Színválaszték – Lindab Classic, Lindab 
 Premium és Lindab Elite bevonati rendszerek

A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot 
a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biz-
tosítanak az időjárási és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilválaszték mind 
funkciónálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi a az igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasz tását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasz-
tóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti 
feltételek között. (A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűeg a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől.  
A Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádogosoknál!
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Lindab Classic bevonati rendszer

Lindab Premium bevonati rendszer

Lindab Elite bevonati rendszer
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2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu

Lindab Profil

A Lindab Profil üzletág 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 dél-

svédországi Båstadban található.
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