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We simplify construction

La Lindab, suntem ghidaţi de o dorinţă puternică de a aduce constant îmbunătăţiri şi de a simplifica modul de a construi al 
clienților noștri. Facem acest lucru dezvoltând produse, sisteme și soluții uşor de utilizat, potrivite nevoilor clienților noștri, 
eficiente energetic, având ca avantaje cunoştinţele dobândite ca lider în domeniu, suportul tehnic, logistica şi orientarea către 
clienți. 

Dorim să simplificăm totul - de la proiectare, comenzi, livrare, îndeplinirea obiectivelor şi montaj, la modul în care facem 
afaceri împreună. Simplificând în fiecare stadiu al procesului de construire, contribuim de asemenea la creşterea eficienţei 
energetice.

10 motive pentru care merită să alegi acoperișul Lindab

 Acoperișul Lindab este sigur, etanș, estetic și durabil.

 Furnizăm sisteme complete de învelitori și oferim întotdeauna soluția potrivită nevoii clientului.

 Avem în portofoliu un sistem complet unic de jgheaburi și burlane, în 5 dimensiuni standard.

 Tratăm cu deplină seriozitate și promptitudine toate solicitările.

 Încurajăm clienții să țină cont de opinia arhitectului și le recomandăm să contracteze servicii profesioniste de montaj.

 Suntem atenți ca fiecare comandă să respecte procesul de fabricație, ambalare și livrare astfel încât să ajungă în condiții 
perfecte la client.

 Suntem cinstiți cu clientul pe tot parcursul procesului de vânzare.

 Suntem atenți la calitatea montajului acoperișurilor Lindab și verificăm constant montatorii.

 Primești garanție pentru produsele achiziționate.

 Primești întotdeauna ce ți s-a promis, chiar mai mult.

Știai că suntem singurul furnizor de țiglă metalică din România ale cărui acoperișuri au trecut testul timpului? Avem 
experiență de peste 25 de ani în România și peste 60 de ani în lume.
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Cum identifici Lindab ORIGINAL?

Lindab este primul producător care a inscripționat fiecare țiglă metalică și 
singurul care are date de identificare ce permit recunoașterea și asumarea 
lotului de producție. Fiecare țiglă metalică are inscripționată sigla 
companiei alături de elementele de identificare a lotului de fabricație.
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Direcții strategice Lindab

Lindab România este parte a concernului internațional Lindab Group, care dezvoltă, produce și promovează produse și 
soluții moderne pentru construcții civile & industriale și sisteme de ventilații pentru un climat interior îmbunătățit. 
Grupul Lindab are puncte de lucru în 32 de țări și un număr aproximativ de 5100 angajați.

Lindab România a urmat un traseu ascendent, pornind ca mică afacere la Cluj în 1994 și ajungând să fie în prezent o 
companie cu peste 100 de angajați, jucător important pe piața de construcții autohtonă. Sediul local este în Ștefăneștii de 
Jos, Ilfov, are punct de lucru în Cluj și o rețea națională de Reprezentanți de Vânzări.

Simplificăm modul de a construi

Dezvoltăm produse și soluții pentru construcții, gândindu-ne la mediul înconjurător, venim cu soluții complete, care 
îndeplinesc cerințele privind confortul, simplitatea și eficiența energetică. Simplificăm astfel modul de a construi al clienților 
noștri.

Lindab, o companie cu viziune

Simplificarea este pasiunea noastră, confortul suprem este viziunea noastră.
Avem o filozofie adânc înrădăcinată, ce ne ghidează în tot ceea ce facem. Credem cu tărie că, viziunea noastră generează 
soluții bune pentru provocările cu care ne confruntăm cu toții. Asumarea responsabilității și modul în care abordăm 
provocările sunt importante pentru noi, având în vedere că suntem preocupați nu numai să le facem viața mai ușoară și mai 
confortabilă clienților noștri, ci este o chestiune de gândire într-o perspectivă globală.

Noi, la Lindab, construim o lume mai bună.

Valori

Orientare Către Client
Considerăm că satisfacerea nevoilor clienților noștri este cheia succesului nostru. Simplificarea modului de a construi și 
strategia de a oferi soluția potrivită la locul și momentul potrivit înseamnă un câștig de ambele părți. Atitudinea ne 
diferențiază!

Realism
Dezvoltăm relații de durată printr-o abordare simplă și demnă de încredere. Luăm decizii rapide și eficiente, evitând 
birocrația și dând dovadă de flexibilitate. Suntem responsabili în consumarea tuturor resurselor companiei și avem rezultate 
concrete.

Ordine și Bun Simț
Un om ordonat și care dovedește bun simț face impresie bună întotdeauna. Dăm dovadă de disciplină în activitățile curente 
și suntem mândri că facem parte din echipa Lindab. Fiecare dintre noi poate fi un exemplu de urmat!

Despre Lindab
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Echipa și experiența

Pentru Lindab, cea mai de preț valoare sunt angajații, adică oamenii care dau dovadă de spirit de inițiativă, talent, inteligență 
și creativitate. Angajament, deschidere, concentrare și orientare asupra clientului, colaborarea și abilitatea de a lucra cu 
răspundere ne caracterizează cultura de corporație, relațiile cu colaboratorii și managementul Lindab.

Lindab înseamnă oamenii care reprezintă numele companiei. Iar oamenii au făcut posibil succesul Lindab în România și tot ei 
sunt cei care-l duc mai departe!

La Lindab suntem mândri de ceea ce facem. O parte importantă a spiritului Lindab presupune să fii serios, corect și să depui 
toate eforturile pentru a realiza lucruri de calitate. De asemenea, încercăm să colaborăm bine cu toți colegii și să ne 
respectăm reciproc. Considerăm că aceste aspecte ne conduc către un climat de muncă cât mai placut. Știm ce dorim și 
credem în ceea ce facem  - și chiar facem lucruri deosebite!

Calitate și mediu

Toate activitățile desfășurate de către Lindab, de la cercetare, la producție și distribuție au un factor comun – calitatea. Cu 
mult înainte ca Sistemul de Management al Calității – seria de standarde ISO 9000 – să fie dezvoltate ca standarde 
industriale, Lindab avea propriul Sistem de Asigurare a Calității. De ce? Pentru că ceea ce solicită cu prioritate clienții noștri 
este: Produsul potrivit, la locul potrivit, la momentul potrivit. Pentru a putea îndeplini această cerință într-un mod eficient și 
flexibil este nevoie de un întreg "lanț" al calității care începe cu oțelul utilizat ca materie primă și se finalizează după livrarea 
produsului finit către beneficiarii noștri. Pentru noi, calitatea nu se referă numai la produsul în sine, ci vizează și serviciile 
oferite clienților.

Produsele Lindab sunt realizate respectând cerințele Sistemului de Management Integrat, Calitate, Mediu, Securitate și 
Sănătate în Munca, implementat și certificat în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 
18001:2007. Acest lucru ne situează pe o poziție de frunte în domeniile în care activăm. 

Market Excellence - Susținerea piețelor locale la standarde globale.

Solutions - Crearea de oferte complete de soluții pentru destinații industriale și comerciale, rezidențiale și de ventilații.

Innovation - Găsirea de noi modalități de îmbunătățire a valorii pentru clienți.

People - Echipa potrivită pentru afacerea Lindab.

Efficient Availability – optimizarea fluxului de la achiziție la livrare.



Acoperișul din țigle metalice de la Lindab este durabil și elegant, 
conferind un aspect excelent construcțiilor moderne, dar în același 
timp integrându-se plăcut și armonios în arhitectura clădirilor vechi, 
datorită aspectului clasic al țiglei. Țiglele metalice de la Lindab se 
comportă excelent la solicitări mecanice, nu crapă și nu se sparg. 

Oțelul zincat la cald este protejat în sistem multistrat pe ambele fețe, 
ceea ce-i conferă o remarcabilă rezistență la coroziune. Acoperirea 
finală pe bază de poliester menține culoarea ca nouă pe toată durata 
de viață a acoperișului. Stratul de poliester lucios (PE) conferă 
strălucire acoperișului, iar praful și alte impurități sunt îndepărtate ușor 
de ploaie. Poliesterul mat (MATT) îi dă acoperișului o notă de eleganță 
clasică, iar High-Build Poliester (HBPE) este o variantă de acoperire 
ce oferă, pe lângă strălucire expresivă, o protecție anticorozivă superioară și o excelentă rezistență la zgâriere. 

Unul dintre nenumăratele avantaje ale oțelului este greutatea sa redusă. Țiglele metalice de la Lindab cântăresc aproximativ 
5 kg/m², ceea ce înseamnă pentru tine economii la transport, manipulare și montaj. Iar atunci când folosești țigle metalice 
pentru renovarea unui acoperiș, nu mai este nevoie de consolidarea structurii de rezistență a construcției. Panourile de țiglă 
metalică sunt livrate la locul construcției special dimensionate pe măsura cerințelor tale. În felul acesta, se elimină pierderile 
de material, iar montajul devine foarte rapid și ușor. 

Pe lângă țiglele metalice, îți punem la dispoziție o gamă completă de accesorii: elemente de tinichigerie, elemente de 
ventilație, profile de etanșare, folie anticondens, șuruburi pentru fixare, accesorii pentru siguranța acoperișului – toate pentru 
un sistem complet și având aceleași caracteristici de o calitate deosebită.

Atunci când alegi un sistem complet pentru acoperiș, ai garanția unei alegeri de calitate pentru că Lindab îți oferă 15 ani, 30 
ani sau 40 de ani garanție, în funcție de varianta de acoperire, astfel ca tu să ai siguranța că acoperișul va fi deopotrivă 
estetic și rezistent, pregătit să facă față trecerii timpului.

Acoperiș din țigle metalice Lindab
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Acoperișul înseamnă mai mult decât formă și funcționalitate, el este în primul rând un accent de culoare al construcției. 

De aceea, poți alege din cele peste 20 de nuanțe disponibile în gama de culori Lindab. Materialul din care sunt fabricate 
țiglele metalice este oțelul zincat la cald, protejat în sistem multistrat pe ambele fețe, pentru o remarcabilă rezistență la 
coroziune, iar acoperirea finală pe bază de poliester menține culoarea pe toată durata de viață a acoperișului.

Notă: Culorile tipografice pot fi diferite de nuanţele reale ale ţiglelor Lindab. Pentru o informare corectă solicitaţi eşantioane de material.

Legendă
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similar
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Lindab Denumire
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HBPE     High build poliester
HBPD     High Build Poliester double side

001 ALB alb 9002

010 ALB alb 9010

015 NEGR negru 9005

016 NEGR negru 9005

022 GRID gri deschis 7044

035 GRAN gri antracit / titan 7016
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Culoarea este disponibilă în stoc

PE Poliester lucios

Contactați directorul de zonă pentru informații legate de disponibilitatea culorilor și termenele de livrare

DFPE
MATT Poliester mat structurat

Durafrost
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Țigla metalică Lindab Nordic 400 este un produs premium, pentru acoperișuri cu aspect desăvârșit. Produsul are  profilație 
pronunțată cu înălțimea de 60 mm și lungimea țiglei de 400 mm, ceea ce determină o rezistență sporită la încărcări de 
zăpadă sau vânt. Produsul este executat cu decupaj contur la partea de jos pentru o linie elegantă a streșinii. Decupajul 
diagonal al panourilor de țiglă metalică Lindab Nordic 400 asigură un montaj corect, contribuind decisiv la realizarea unui 
acoperiș perfect, cu suprapuneri invizibile. Țigla metalică Nordic 400 este SINGURA ȚIGLĂ din România care are decupaj 
diagonal.

Dimensiuni potrivite pentru acoperișul tău

Țigla metalică Nordic 400 se fabrică în lungimi special 
dimensionate, astfel încât pierderile să fie minime. Se pot livra în 
dimensiuni de până la 6100 mm lungime, pentru ușurință și 
rapiditate în montaj.

Profil Nordic 400

98

NORDIC 400

40
0

40
0

40
0

40
0

37
0

Lățime Utilă = 1000 mm

Lățime Totală = 1095 mm

60

200

42
18 105400

Secțiune longitudinală

Secțiune transversală

Lățime de acoperire

Grosime

Greutate

Pantă/Înclinație acoperiș

Suport

Distanță de șipcuire

Fixare

1000 mm

0.5 mm

~ 5 Kg/m²

Minim 25%/14°

Șipci de lemn 30 x 50 mm

400 mm

Șuruburi autoforante Lindab

Date tehnice
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Țigla metalică Skane este un produs accesibil, cu profilație joasă și aspect similar țiglei clasice. Produsul este executat cu 
decupaj contur la partea de jos pentru o linie elegantă a streșinii. Se adresează clienților cu venituri medii, care își doresc un 
produs sigur sub umbrela unui brand puternic.

Dimensiuni potrivite pentru acoperișul tău

Țigla metalică Skane se fabrică în lungimi special dimensionate 
astfel încât pierderile să fie minime. Se pot livra dimensiuni de 
până la 6100 mm lungime, astfel încât montajul să se facă rapid și 
ușor.

Profil Skane

Lățime Utilă = 1100 mm

Lățime Totală = 1175 mm

39

183,5

Secțiune longitudinală

Secțiune transversală

Lățime de acoperire

Grosime

Greutate

Pantă/Înclinație acoperiș

Suport

Distanță de șipcuire

Fixare

1100 mm

0.5 mm

~ 5 Kg/m²

Minim 25%/14°

Șipci de lemn 30 x 50 mm

400 mm

Șuruburi autoforante Lindab

SKANE

24
15

100400

Date tehnice

40
0

37
0

40
0

40
0

40
0

40
0



Țigla metalică LTM 300 vine mai aproape de buzunarul tău, reprezentând o variantă economică din portofoliul de produse 
Lindab. Păstrând aceleași repere calitative, pentru un acoperiș complet, Lindab îți pune la dispoziție o gamă extinsă de 
accesorii pentru un montaj simplu și sigur. 

Dimensiuni potrivite pentru acoperișul tău

Țiglele metalice Lindab LTM 300 sunt disponibile în 4 dimensiuni 
standard, care pot fi combinate pentru a acoperi aproape orice 
lungime de șarpantă, fără a apela la panouri cu dimensiuni 
speciale. Totul pentru a asigura un montaj simplu și în cel mai 
scurt timp! Lungimea maximă ce poate fi livrată este de 4000 mm.

Profil LTM 300

Lățime de acoperire

Grosime

Greutate

Pantă/Înclinație acoperiș

Suport

Distanță de șipcuire

Fixare

1100 mm

0.45 mm

~ 4.5 Kg/m²

Minim 25%/14°

Șipci de lemn 30 x 50 mm

300 mm

Șuruburi autoforante Lindab
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Secțiune longitudinală

Secțiune transversală

Lățime Utilă = 1100 mm

Lățime Totală = 1175 mm

183,5

39

100300

24
15

Date tehnice

1312

LTM 300

27
0



Țigla metalică SMART este varianta cea mai accesibilă din portofoliul de țigle metalice Lindab. Produsul are profilație joasă 
și este disponibil în cele mai populare culori pentru acoperișuri: roșu și maro cu acoperire mată.

Dimensiuni potrivite pentru acoperișul tău

Țiglele metalice Lindab SMART sunt disponibile în 4 dimensiuni 
standard, care pot fi combinate pentru a acoperi aproape orice 
lungime de șarpantă, fără a apela la panouri cu dimensiuni 
speciale. Se pot livra panouri cu lungimea de maxim 3130 mm.

Profil SMART

Lățime de acoperire

Grosime

Greutate

Pantă/Înclinație acoperiș

Suport

Distanță de șipcuire

Fixare

1100 mm

0.4 mm

~ 4 Kg/m²

Minim 25%/14°

Șipci de lemn 30 x 50 mm

300 mm

Șuruburi autoforante Lindab

SMART
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Secțiune longitudinală

Secțiune transversală

Lățime Utilă = 1100 mm

Lățime Totală = 1180 mm

216

45

30
15 80300   50

Date tehnice

1514

30
0

30
0

30
0

30
0

33
0



Oțelul pentru fălțuit este un material fără vârstă, elegant și versatil, ce 
poate fi modelat astfel încât să satisfacă cele mai mari exigențe în 
materie de învelitori, fiind deja apreciat de mai multe secole. 

Acoperișul fălțuit de la Lindab se remarcă prin costuri reduse de 
întreținere și are o frumusețe naturală, așa că îți va fi mai mare dragul 
să-l privești pentru mulți ani de acum înainte.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale oțelului pentru acoperișuri 
fălțuite este flexibilitatea. Tabla plană de la Lindab este extrem de 
maleabilă, fiind potrivită atât pentru acoperișurile clasice cât și pentru 
cele cu design inovator, lăsând astfel arhitecților libertate deplină de 
exprimare.

În oricare dintre variantele de acoperire, atenția se întoarce asupra tablei plane ca un material mai atractiv ca oricând.

Acoperişul Lindab Artline este disponibil într-o gamă largă de nuanţe coloristice, cu acoperire high build poliester 
(HBPE/HBPD), high build poliester mat (MHBP) sau DuraFrost (DFPE). Toate aceste acoperiri sunt alcătuite din straturi 
succesive de protecţie ce oferă tablei Lindab calităţi anticorozive superioare şi o excelentă rezistenţă la zgâriere. 

Varianta cu acoperire de aluzinc conferă acoperişului o protecţie la coroziune excelentă de-a lungul timpului, precum şi o 
bună maleabilitate. În plus, stratul subţire de polimer protejează suprafaţa de urmele de degete şi elimină riscul de coroziune 
din cauza zgârieturilor ce pot apărea în timpul montajului.

Când alegi acoperișul fălțuit de la Lindab nu înseamnă doar că vei avea o clădire ce se va integra armonios în cadrul 
existent, ci înseamnă că vei avea acces la cunoștințele și suportul nostru, pentru ca munca ta de proiectare și construcție să 
fie mai ușoară și mai precisă, fie că vorbim de case vechi, de clădiri clasate ca monumente istorice sau de arhitecturi 
ultramoderne.

Acoperișul fălțuit poate fi montat folosind fâșii de tablă mai scurte sau mai lungi. Alegerea unei anumite tehnici de montaj 
depinde de panta acoperișului sau de efectul pe care vrei să-l obții. Cu gama noastră de accesorii suntem îndreptățiți să 
credem că oferim o soluție completă și precisă pentru acoperișul fălțuit. Îți punem la dispoziție o gamă completă de clipsuri 
(fixe și mobile), scule fiabile, ușor de folosit și mașini de profilat și fălțuit tabla, pentru ca acoperișul tău să fie impecabil.

Acoperiș fălțuit Lindab
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Visezi la acoperișul potrivit pentru căminul tău, casa de vacanță din mijlocul pădurii sau pentru o locuință modernă, complet 
echipată pe care planifici să o construiești? Sau poate ai nevoie de un acoperiș rezistent pentru casa de la țară pe care 
intenționezi să o renovezi? Caută inspirația în produsele SRP Click sau SRMax, variante accesibile ale acoperișului fălțuit 
tradițional.

Avantajele acoperișurilor SRP Click sau SRMax

4 Elegant și rezistent

4 Potrivit construcțiilor vechi și noi

4 Ușor de instalat

4 Întreținere facilă

4 Greutate redusă

4 Pachet complet de accesorii

4 Finisare și calitate superioară

4 Primești întotdeauna ce ți s-a promis, chiar mai mult. 

Cu SRP Click sau SRMax de la Lindab obții aspectul unui acoperiș fălțuit clasic, care pare a fi montat de profesioniști; nu ai 
nevoie de abilități speciale! Profilele pentru acoperiș se montează imediat și sunt recomandate pentru acoperișuri cu o 
pantă de minimum 5 grade (în funcție de produsul ales). Se potrivesc majorității formelor de învelitoare și sunt perfecte în 
cazul suprafețelor simple.

SRMax ND SRMax

Acoperiș Lindab SRP Click sau SRMax
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SRP Click ND SRP Click

SRP Click ND

B B

B B

H H

H H

SRP Click SRMax

SRMax ND
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Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul 
a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă a formei ţiglelor 
și a tehnologiilor de acoperire. Rezultatul este o învelitoare cu 
comportare impecabilă la acţiunea factorilor de mediu (vânt, ploi sau 
zăpezi), ce păstrează în același timp aspectul ţiglelor tradiţionale.

Lindab Roca îmbină rezistenţa mecanică superioară, elasticitatea și 
supleţea oţelului cu durata sporită de viaţă dată de acoperirea cu 
Aluzinc - de 4 ori mai rezistentă decât acoperirea galvanică. Aspectul 
natural este asigurat prin stratul final de granule minerale.

Garanția pe sistem este asigurată în sistem PRO RATA și ajunge 
până la 50 de ani.

Ai libertate deplină de alegere pentru că Lindab îți pune la dispoziție 
patru profile diferite: Roca Toscana, Roca Madera, Roca Serena și 
Roca Rustica într-o gamă variată de culori standard și nuanţe pastelate 
“dual-tone”, pentru un aspect cât mai natural al acoperișului. 

Profile Lindab Roca

Acoperiş din ţigle metalice cu granule minerale Lindab Roca Gamă culori Lindab Roca

l indab  |  we simplify construction

Roca Toscana Roca Madera Roca Rustica Roca Serena

teak

teak cappucino tile red

garnet

garnet

chestnut antraciteantraciteantracite

terra cotta desert rose cardinale

Roca Toscana

Roca Madera

Roca Serena

Roca Rustica

forest green

Notă: Culorile tipografice pot fi diferite de nuanţele reale ale ţiglelor Lindab. Pentru o informare corectă solicitaţi eşantioane de material.

antracite
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Ce spun clienții?
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Având în vedere că 97.13% dintre clienții care au cumpărat acoperiș Lindab în 2018 ne-ar recomanda și altora, considerăm 
important să lăsăm în această pagină mărturiile câtorva clienți, care au fost de acord să le facem publice.

Cum aleg jgheaburile și burlanele

Sistemul pluvial este acea componentă a clădirii a cărei realizare și proiectare inițială se face, de cele mai multe ori, fără a i se 
acorda o atenție deosebită, cu toate că, din punctul de vedere al durabilității construcției este un element important (dacă ne 
gândim la scurgerea apelor pluviale pe pereți). Valoarea acestuia reprezintă doar o mică parte din investiția totală, dar ca și 
funcțiune este un element foarte util.

Mai mult, folosirea materialelor de calitate slabă (materie primă, strat de zinc, strat de protecție, elemente componente ale 
sistemului), sau execuția/montajul incorect, pot cauza probleme foarte mari, care înseamnă costuri suplimentare.

Sfatul specialistului pe baza întrebărilor frecvente (FAQ) 

După ce considerente să îmi aleg sistemul pluvial? 

Cel mai important criteriu pentru alegerea sistemului de jgheaburi și burlane este însăși funcțiunea, adică preluarea și 
evacuarea eficientă a apelor pluviale dar, nu trebuie să uităm și de durabilitatea produsului. În mod ideal, aspectele estetice 
sunt secundare - culoarea și cât de bine se încadrează cu fațada. 

La ce trebuie să fiu atent atunci când aleg sistemul pluvial?

Ca și în cazul achiziționării unui autoturism este deosebit de importantă posibilitatea de a mă aproviziona cu piese și accesorii 
de schimb, suportul technic, service-ul, și nu în ultimul rând garanția de producător și de executant. Produsul trebuie să-și 
păstreze calitățile pe termen lung, iar prin aceasta înțelegem că în spatele produselor se află un producător de încredere și cu 
experiență îndelungată. Desigur, producătorul nu reprezintă totul: chiar și produsul de cea mai bună calitate nu valorează 
nimic, dacă a fost prelucrat și pus în operă de amatori; deci, să fim atenți și la tinichigiu și să alegem serviciile profesioniștilor 
recomandați de producător.

Din ce material să fie sistemul pluvial?

În primul rând materialul trebuie să fie durabil și rezistent la coroziune. Oțelul este cu siguranță materialul de bază pentru 
sistemele pluviale. Este mai ușor decât fonta, suferă deformări termice minime comparativ cu plasticul (care se deformează și 
se fisurează mai ușor) și totodată este mai ieftin decât aluminiul. Astfel este indicată alegerea sistemelor complete din oțel 
zincat prevopsit. 

Când să schimb sistemul pluvial și cât durează montajul? 

Sistemul pluvial trebuie schimbat atunci când își pierde funcționalitatea. Desigur, cu ocazia unei lucrări de renovare de mai 
mare anvergură este recomandat să schimbăm și sistemul pluvial. Deoarece montajul se desfășoară într-un timp relativ scurt, 
putem programa lucrarea oricând, în condiții de vreme cu probabilitate redusă a precipitațiilor.

La cine să apelez pentru montaj și cum verific calitatea lucrărilor ?

În toate cazurile recomandăm serviciile tinichigiilor atestați de producător. Aspectul estetic al lucrării se verifică ușor: trebuie 
doar privit și putem decide dacă ne place și dacă se încadrează bine cu fațada. Din punct de vedere tehnic, verificarea poate 
fi făcută de către un specialist. Se recomandă o încercare rapidă, prin udarea acoperișului cu apă, pentru a vedea dacă 
sistemul este funcțional! 

Ce garanții primesc pentru produsele Lindab?

Pe lângă garanția la coroziune de până la 40 de ani, respectiv durata de viața de peste 60 de ani, produsele noastre sunt 
susținute de experiența firmei noastre de mai multe decenii. Totodată, este bine de știut dacă producatorul dispune de 
certificat ISO, respectiv, este important ca produsul să fie agrementat tehnic. 

Expert Rainline – suport technic 

Pe lângă acestea punem la dispoziția clienților persoane de contact, colegi Lindab, specialiști în lucrări de tinichigerie și 
acoperișuri. Împreună veți discuta proiectele și ideile tale legate de acoperișuri și sisteme pluviale și în același timp îți vor 
recomanda un executant pentru a fi sigur că vei avea un sistem de care să fii mândru!

Mai multe întrebări și răspunsuri poți găsi pe pagina  la Sfatul Specialistului !www.lindab.ro

Vă mulțumesc pentru tabla de acoperiș. A fost livrată și am montat-o. Țin să îi mulțumesc 
reprezentantului de vânzări Lindab care este foarte serios în munca ce o depune. Vă mulțumesc.

Adrian Miu | Craiova

Am ales produsul Lindab Nordic-verde pădure întrucât ne-a fost recomandat de către prieteni. Pe lângă 
faptul că este un produs de top, am fost tratați cu foarte mult profesionalism pe parcursul achiziției, 
montajul a fost realizat cu succes și astfel putem spune că asteptările noastre nu au fost înșelate. Suntem 
bucuroși că am rezolvat problema acoperișului pentru foarte mulți ani de acum înainte. Mulțumim!

Familia Andronache | București

Am primit de la Lindab oferta completă și am cumpărat cel mai bun acoperiș. Am ales profilul și culoarea 
care ne-au plăcut cel mai mult și suntem mulțumiți de rezultatul final.

Cocu Dumitru | Galați

Anul acesta am avut planificat să modific dulgheria acoperișului astfel încât să acopăr o terasă pe care o 
aveam descoperită. Modificând forma acoperișului, implicit trebuia schimbată și învelitoarea acestuia. 
Am facut un studiu de piață și am luat decizia ca învelitoarea acoperișului să fie Lindab. A contat foarte 
mult și faptul că am lucrat cu toate tipurile de învelitori și pentru mine Lindab a fost de departe brandul 
cel mai bun din punct de vedere calitate și ușurință în montaj.

Emil Purdea | București

Am cumpărat acoperiș Lindab, am recomandat și altora și am câștigat un premiu. Felicitări pentru că vă 
pasă!

Stroita Dan Serban | Timișoara

Mă simt foarte norocos! Am aflat despre campania Renovează cu Lindab și după câteva click-uri m-am 
înscris. Se pare că în momentul în care m-am decis să îmi schimb acoperișul deteriorat, pe lângă 
îmbunătățirea confortului termic, am avut și altceva de câștigat: MARELE PREMIU! Primiți din partea 
mea multe mulțumiri! 

Mihai Vlădescu | Breaza

Dupa un studiu minuțios, am decis să renovez acoperișul meu vechi cu cel mai performant profil de țiglă 
metalică și anume Nordic 400. Deasemenea, am ales și cel mai bun sistem de jgheaburi și burlane - 
Rainline. Culoarea Maro Matt este cea care m-a atras cel mai tare. Sunt foarte mulțumită de alegerea 
făcută și mulțumesc Lindab pentru premiul oferit.

Mihaela Pruteanu | Moinești

Numele meu este Onofrei Daniel și recent am achiziționat un sistem Lindab Nordic 400 gri închis pentru a 
înlocui un sistem de la concurență pus de 8 luni. Menționez că sunt foarte mulțumit de calitatea și 
designul acoperișului Lindab Nordic. Mulțumesc Lindab! 

Daniel Onofrei | Botoșani
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Potrivire perfectă

Fiecare element component al sistemului Lindab Rainline a 
fost proiectat și fabricat la cele mai înalte standarde de 
calitate și cu limite minime de toleranță. Rezultatul este un 
sistem în care componentele se îmbină între ele cu cea mai 
mare precizie.

Un sistem plin de culoare

Sistemul de jgheaburi și burlane Lindab Rainline este 
disponibil într-o gamă largă de culori distincte cu acoperire 
HBPE și HBPM. Mai mult, sistemul este disponibil și în 
variante speciale: Cupru natural (Cu 99.9%) și Aluminiu 
prevopsit.

Un sistem de calitate

Lindab Rainline este sistemul de colectare și drenare a 
apelor pluviale care oferă cea mai bună calitate atunci când 
vine vorba de durabilitate, flexibilitate și ușurinţă în 
instalare. A fost dezvoltat de profesioniști pentru 
profesioniști, iar de-a lungul timpului a devenit alegerea lor 
numărul 1. Și asta mai ales pentru că proprietăţile 
sistemului Lindab Rainline și-au dovedit performanţa în 
timp, fără să ruginească sau să ducă la infiltraţii.

Avantaje

4 Sistem complet

4 Rezistent și flexibil

4 Ușor de instalat și întreținut

4 Îmbinări perfecte ale elementelor

4 Protecție anticorozivă de durată

4 Mare varietate de culori 

Un sistem inteligent

Modul perfect în care se îmbină toate elementele și 
accesoriile sale, precum și calitatea sistemului per 
ansamblu garantează o instalare rapidă și o bună 
funcţionalitate pentru vreme îndelungată. Disponibil în mai 
multe dimensiuni ale jgheaburilor și burlanelor și având o 
gamă extinsă de componente, sistemul oferă soluţii de 
drenaj pluvial pentru orice tip de clădire.

Un sistem de calitate

Lindab Rainline este sistemul de colectare și drenare a 
apelor pluviale care oferă cea mai bună calitate atunci când 
vine vorba de durabilitate, flexibilitate și ușurinţă în 
instalare. A fost dezvoltat de profesioniști pentru 
profesioniști, iar de-a lungul timpului a devenit alegerea lor 
numărul 1. Și asta mai ales pentru că proprietăţile 
sistemului Lindab Rainline și-au dovedit performanţa în 
timp, fără să ruginească sau să ducă la infiltraţii.

Avantaje

4 Sistem complet

4 Rezistent și flexibil

4 Ușor de instalat și întreținut

4 Îmbinări perfecte ale elementelor

4 Protecție anticorozivă de durată

4 Mare varietate de culori 

Un sistem inteligent

Modul perfect în care se îmbină toate elementele și 
accesoriile sale, precum și calitatea sistemului per 
ansamblu garantează o instalare rapidă și o bună 
funcţionalitate pentru vreme îndelungată. Disponibil în mai 
multe dimensiuni ale jgheaburilor și burlanelor și având o 
gamă extinsă de componente, sistemul oferă soluţii de 
drenaj pluvial pentru orice tip de clădire.

Garantat special pentru tine

Un produs original este întotdeauna însoțit de un certificat 
de garanție. Lindab oferă 40 ani garanție la sistemul de 
jgheaburi și burlane din oțel prevopsit, Lindab Rainline.

Protecție anticorozivă

Pentru a asigura o protecție de durată împotriva ruginirii, 
oțelul este acoperit cu un strat de 275g zinc/m². Acoperirea 
galvanizată se regenerează în mod natural datorită ionilor 
de zinc, care se depun pe suprafață în cazul unei zgârieturi 
sau tăieturi, protejând automat oțelul expus împotriva 
coroziunii. Stratul final de culoare este High Build Poliester - 
o acoperire durabilă, care conferă sistemului un aspect 
atractiv și elegant.

Oțel făcut să dureze

Oțelul este cu siguranță materialul de bază pentru sistemele 
pluviale, este durabil și versatil, însă este nevoie să fie 
prelucrat în mod profesional. Este mai ușor decât fonta și 
suferă deformări termice minime comparativ cu plasticul 
(care se deformează și se fisurează mult mai ușor).

Capac de jgheab autoblocant

Capacul este prevăzut cu o garnitură 
de etanșare din cauciuc EPDM și cu 
un sistem autoblocant.

Brăţară burlan

Brăţara este confecţionată dintr-o 
singură foaie de tablă de oţel și 
fixează burlanul printr-o singură 
strângere fermă. 

Piesă de îmbinare jgheab

Această piesă este simplu de instalat, 
creând îmbinări sigure și foarte 
durabile. Ele garantează o bună 
etanșare împotriva scurgerilor de apă, 
datorită garniturii rezistente din 
cauciuc EPDM.

Notă! Culorile tipografice pot fi diferite de nuanțele reale. Pentru o 
informare corectă solicitați eșantioane de material.

434

045

758

010

742

Alb
HBPE

Silver metalic
HBPE

Cărămiziu
HBPE

Roșu închis
HBPE

Maro
HBPE

MIEZ DE OȚEL

STRAT ZINC

STRAT PRIMER

STRAT DE CULOARE

Sistem de jgheaburi și burlane Lindab Rainline

Trei aspecte puternice care ne diferențiază de alte soluții tehnice existente în piață

l indab  |  we simplify construction

087 Gri închis
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R
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aspect la achiziție

aspect după 6 luni

aspect după 4 ani
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Galvanizare 
standard (Zn)

Galvanizare 
Zinc Magneziu (ZM310)

După 6 săptamâni de testare în mediu salin

Sistem de jgheaburi și burlane Lindab Magestic

Tehnologie nouă

Noua acoperire utilizată pentru Magestic este mai rezistentă 
având în compoziţie, pe lângă zinc, 3% magneziu și 3.5% 
aluminiu. Dacă acoperirea galvanică standard are o structură 
poroasă, în noua acoperire, magneziul ajută la formarea unei 
structuri compacte, cu rezistenţă mare împotriva factorilor 
corozivi.

Protecţie dovedită

În urma testelor realizate în condiţii de laborator, s-a 
demonstrat că acoperirea zinc-magneziu este de peste 20 ori 
mai rezistentă la coroziune comparativ cu acoperirea galvanică 
standard.

Autoremediere în zona marginilor debitate

Una dintre proprietăţile importante ale produselor Magestic este capacitatea acestora de a se autoremedia în zona 
marginilor debitate, acestea fiind locuri predispuse la apariţia coroziunii. Pe muchiile debitate se formează o peliculă 
protectoare pe bază de zinc, cu conţinut de magneziu pentru a o proteja împotriva factorilor corozivi.

Rezistenţă la coroziune în zone de coastă

Testele de expunere a produselor Magestic în zonele de coastă au demonstrat că acestea rezistă la coroziune de cel puţin 3 
ori mai mult, comparativ cu alte produse zincate.

Garanţie 10 ani

Lindab oferă 10 ani garanţie pentru sistemul de jgheaburi și burlane Magestic.

Protejează mediul înconjurător

Lindab Magestic ajută la conservarea resurselor naturale întrucât se folosește mai puţin zinc în componenţa acoperirii 
galvanice; apele pluviale îndepărtează mai puţin zinc de pe suprafaţa materialelor Magestic, reducându-se cantitatea de zinc 
infiltrat în sol.

Patina vremii

Aspectul materialului Magestic se schimbă în timp pornind de la aspectul iniţial strălucitor și ajungând după 3-5 ani la o 
nuanţă de gri metalic închis, care se va menţine pe toată durata de viaţă a produsului.
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Sistem de jgheaburi și burlane Lindab Craft

Notă! Culorile tipografice pot fi diferite de nuanţele reale. 
Pentru o informare corectă solicitaţi eşantioane de material.

387 Brun
PREM

758 Roșu închis
PREM

Lindab CRAFT este un sistem accesibil de colectare și 
drenare a apelor pluviale, proiectat și fabricat în 
conformitate cu standardele europene, cu elemente 
care se îmbină perfect și în același timp foarte ușor 
astfel încât montajul să se realizeze rapid, sistemul să 
fie funcţional, iar durata de viaţă să fie cât mai mare.

Materia primă este oţelul zincat la cald (275g Zn/m²) și 
protejat în sistem multistrat pe ambele feţe pentru o 
bună rezistenţă la coroziune. Stratul final de acoperire, 
PREM, asigură durabilitate și în același timp eleganţă. 

Gama de dimensiuni este aleasă astfel încât Lindab 
CRAFT să fie compatibil cu toate sistemele de 
învelitori și cu orice tip de clădire.

Avantaje

4 Sistem complet

4 Protecţie anticorozivă

4 Durată de viaţă îndelungată  

4 Raport calitate preţ foarte bun

4 Ușor de instalat și întreţinut 

Culori

Lindab CRAFT este disponibil în cele mai populare 
două culori pentru sistemele pluviale: roșu închis și 
brun.

Garanție

Lindab oferă 30 de ani de garanție pentru sistemul de 
jgheaburi și burlane Lindab CRAFT.

30 31
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Elemente de tinichigerie, accesorii și alte elemente de fixareElemente de ventilare a acoperișului

Pentru ca lucrurile să fie simple pentru tine, îţi punem la dispoziţie o gamă completă 
de accesorii: elemente de tinichigerie, elemente de ventilaţie, profile de etanșare, folii 
anticondens, șuruburi pentru fixare - toate ca parte a unui sistem complet și având 
aceleași caracteristici de o calitate deosebită. Mai mult, acestea sunt disponibile în 
nuanţe care se potrivesc cu acoperișul sau faţada construcţiei tale, ceea ce 
înseamnă că rezultatul final va fi nu doar funcţional, ci și atractiv. 

Oţelul și produsele metalice sunt materiale versatile, care pot fi modelate astfel încât 
să satisfacă cele mai înalte exigenţe. Cu gama noastră completă de componente, ai 
oportunităţi nelimitate pentru a-ţi crea propriul design.

Avem o gamă de elementele de tinichigerie standard potrivite pentru orice colţișor: 
coame, borduri, frontoane, dolii, șorţuri de streașină, colţare sau racorduri. Dar în 
același timp suntem oricând gata să-ţi confecţionăm la comandă elemente speciale 
necesare proiectului tău.

Pentru noi, fiecare detaliu este important într-un proiect. Putem spune că șuruburile 
și elementele de fixare sunt acele mici detalii care chiar fac diferenţa. Produsele 
noastre au fost special concepute pentru a simplifica montajul și a oferi fiabilitate, 
indiferent de materialul suport cu care sunt folosite.

Oricare ar fi alegerea ta în ceea ce privește culoarea sau tipul de acoperire a 
suprafeţei, poţi fii sigur că acoperișul sau faţada vor fi deopotrivă estetice și 
rezistente, pregătite să facă faţă trecerii timpului.

O ventilație adecvată a acoperișului crește durata de viață a acestuia. Suntem zilnic martorii scenariului prin 
care materialele folosite pentru acoperiș se uzează mai mult decât ne așteptăm. Dacă la montajul acoperișului 
ai investi încă puțin adăugând și ventilare pentru acesta, cu siguranță că acoperișul ar fi mai trainic. 

O ventilare corectă a acoperișului reduce multe probleme putând să creeze un echilibru în sensul diminuării 
diferențelor de temperatură între aerul dinăuntru și cel de afară. Mai mult decât atât, o incintă ventilată 
înseamnă îndepărtarea umezelii și căldurii.

Probleme cauzate de ventilare incorectă

Umezeala și căldura pot crește costurile de energie prin suplimentarea folosirii aerului condiționat. În perioada 
de iarnă gheața adunată în cantitate mare poate distruge acoperișul și elementele componente. Ca să nu mai 
vorbim și despre lucrurile personale depozitate în podul casei unde temperatura în timpul verii poate ajunge și 
la 65°C. 

Umiditatea duce la formarea condensului. Acesta se poate forma datorită utilizării dușurilor, mașinilor de 
spălat, uscătoarelor de haine, etc. În cazurile cele mai nefericite, condensul poate fi interpretat ca infiltrații prin 
acoperiș.

Ventilare optimă

Ventilarea acoperișului realizată corect este evident foarte importantă. Importante sunt componentele 
sistemului de ventilație. Dacă nu se utilizează componente adecvate, chiar și cele mai bune sisteme de pe 
piață devin ineficiente. 

Alege sistemele de ventilare a acoperișului Lindab, care includ o varietate de profile care se potrivesc oricărui 
tip de acoperiș din portofoliul Lindab.
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Elemente de siguranţă Lindab

l indab  |  we simplify construction

Acoperișurile în pantă sunt locuri expuse și periculoase. Cu toate acestea, ele 
reprezintă locul de muncă pentru o serie întreagă de grupe profesionale. Dulgherii, 
tinichigii, hornarii și personalul de întreţinere lucrează în mod curent în aceste locuri, 
indiferent de condiţiile meteorologice: vreme bună, ploaie, vânt ori zăpadă. Lucrul la 
înălţime crește considerabil riscurile de accidentare, de aceea trebuie luate măsuri 
suplimentare de protecţie.

Sistemele Lindab Protectline și Lindab Safety au fost dezvoltate respectând normele 
în domeniu din Suedia și oferă o serie întreagă de soluţii care asigură protecţie 
maximă și se potrivesc oricărui tip de acoperiș: parazăpezi profesionale, scări 
verticale și de acoperiș, tije și balustrade de asigurare, pasarele pentru circulație pe 
acoperiș, etc.

Îți punem la dispoziție sisteme complete care permit racordarea elementelor 
componente la orice tip de acoperiș, de la ţigle metalice, tablă fălţuită și tablă cutată 
la ţigle de argilă sau beton, șindrilă bituminoasă sau ardezie.

Instalarea parazăpezilor pe acoperișuri elimină riscul alunecării bruște a maselor mari 
de zăpadă. Pentru acoperișurile cu suprafaţă sau pantă mică sau în zonele cu ninsori 
sporadice, se poate folosi sistemul de parazăpezi tubulare. Pentru zonele cu ninsori 
abundente sau acoperișuri cu acumulări mari de zăpadă, Lindab recomandă folosirea 
grilajelor parazăpadă.

Poţi alege între varianta standard, adică oţel galvanizat la cald, ce asigură o bună 
protecţie la coroziune sau oţel vopsit în câmp electrostatic într-o mare varietate de 
culori, care să se potrivească culorii acoperișului sau a faţadei.
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Ferestre de mansardă Lindab LT
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Ferestrele de mansardă din gama 

Lindab LT îmbină funcțiile de bază 
ale unei ferestre de mansardă cu 
design de ultimă generație pentru a 
oferi o soluție accesibilă, ușor de 
folosit în orice proiect. Ferestrele au 
cadru subțire pentru aspect mai 
luminos de la interior și cercevea 
articulată median, ambele 
confecționate din lemn de pin nordic 
stratificat, cu protecție fungicidă, 

lăcuit și fără noduri pe suprafețele vizibile. Forma specială a cercevelei 
oferă cu până la 10% mai multă lumină în comparație cu produse 
similare. Deschiderea se face de la partea inferioară pentru a permite 
operarea ușoară și confortabilă. Mânerul elegant a fost proiectat pentru a 
închide fereastra etanș dar și pentru a asigura ventilare pasivă în două 
poziții secundare de blocare. Ferestrele asigură o bună izolare termică 
prin folosirea unui vitraj de 24 mm (structură 4-17-3), cu strat LowE pe 
geamul interior și interspațiu umplut cu Argon.

Ferestrele de mansardă se aleg în funcție de 
dimensiunile, forma și destinația camerei, cantitatea 

de lumină necesară și nu în ultimul rând de panta 
acoperișului. Camerele de zi sau spațiile comune 

vor avea nevoie de până la 10% suprafață 
vitrată, raportat la podea, în timp ce 

pentru un dormitor procentul poate 
scădea până la 7-8%. Iluminarea 

corectă a incintei presupune 
dispunerea ferestrelor de mansardă 

echilibrat, pe toată suprafața 
acoperișului. Ferestrele de mansardă pot fi montate pe acoperișuri în pantă 
cu înclinație între 15° și 90°. 

Fereastra de mansardă trebuie să fie montată cu ajutorul ramei potrivite. Ramele de 
etanșare din gama Lindab LT asigură montarea ferestrei mai jos, în linia acoperișului, 
aspect ce îmbunătățește izolarea termică și oferă de asemenea o imagine elegantă a 
ansamblului. Ramele de etanșare sunt confecționate din aluminiu acoperit cu poliester 
gri închis rezistent la radiaţii UV și sunt compatibile cu toate tipurile de învelitori ce au o 
înălțime a profilului de până la 50 mm. 

10 ani GARANȚIE!

Produse în sisteme certificate de management ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS la cele mai înalte standarde în 
domeniu, din materii prime atent selecționate, ferestrele de mansardă din gama Lindab LT sunt făcute să reziste. Confortul și 
siguranța ta sunt prioritatea noastră! De aceea îți oferim 10 ani garanție pentru pachetul format din fereastra de mansardă și 
rama de etanșare potrivită. Garanţia pentru Venta 73 ferestre de acces (pentru camere nelocuite), rulouri interioare Blackout și 
rulouri parasolare este conform legislaţiei în vigoare. 

Notă: Garanția de 10 ani este valabilă numai dacă fereastra de mansardă este instalată cu rama de etanșare originală.

Fereastra de acces Venta 73

Fereastra de acces Venta 73 este destinată încăperilor nelocuite (reci) și are rolul de a asigura 
ventilarea și luminarea acestora, permiţând în același timp accesul pe acoperiș pentru 
efectuarea lucrărilor de întreţinere sau vizitare a coșului de fum. Este produsă dintr-un cadru 
de lemn tratat fungicid, cercevea de aluminiu cu articulare laterală sau la partea de sus și 
geam dublu-strat de 14 mm. Rama de etanșare pentru racord cu acoperișul vine la pachet cu 
fereastra și poate fi adaptată pe orice tip de învelitoare. 

Rulou Blackout

Bucură-te de confort și intimitate în mansarda ta cu ajutorul rulourilor Blackout. Rulourile se 
montează la interior, sunt confecționate din poliester de calitate, cu strat reflectorizant și 
glisează pe șine laterale din aluminiu. Acest mecanism ușor de utilizat permite poziţionarea 
multiplă a ruloului, asigurând controlul luminii în încăpere și niveluri variate de luminozitate cu 
până la 100% opacitate.

Rulou Parasolar

Dacă ferestrele tale sunt montate pe fețele însorite ale acoperișului, folosirea rulourilor 
parasolare va fi binevenită. Acestea se montează la exterior și sunt foarte eficiente împotriva 
căldurii blocând până la 80% din radiația solară fără a restricţiona priveliștea, întrucât sunt 
confecționate dintr-o plasă semitransparentă cu strat protector din PVC rezistent la 
microorganisme și la murdărie.

210 cm
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M4M8
M6

130 cm
110 cm
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Luminator

Fereastră

cm 55 66
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112

72
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LT C2

LT F6 LT M6

LT M4

LT M8

LT S6

*0,20 m²

*0,44 m²

*0,45 m²

*0,70 m²

*0,56 m² *0,90 m²

Pentru că vrem să-ți facem alegerea ușoară, am 
selectat pentru tine cele mai uzuale dimensiuni.

Notă: * Suprafaţa vizibilă a vitrajului (geamului). 
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Sisteme inteligente pentru degivrare

l indab  |  we simplify construction

Când îți alegi acoperișul, de cele mai multe ori nu acorzi importanță sistemului de 
degivrare, mai ales dacă decizia de achiziție se întâmplă în afara sezonului rece. 

Înainte de a vă spune de ce este importantă degivrarea acoperișului, trebuie să 
stabilim de la început despre ce vorbim. Degivrarea acoperișului înseamnă procesul 
de înlăturare a stratului de gheață/zăpadă de pe suprafețele care vin în contact cu 
aerul umed și subrăcit. În cazul nostru, gheața se poate forma în general în sistemul 
pluvial (jgheaburi și burlane) sau în zona de streașină.

Iarna, când zăpada invadează orice zonă din România, o cantitate mare de zăpadă 
poate cădea pe acoperiș, iar o parte din aceasta, se poate transforma în gheață. 
Sigur că zăpada ar putea fi îndepărtată manual cu o lopată, dar tehnologia actuală ne 
oferă soluții simple, fără eforturi umane și fără riscuri de accidentare. Sistemul care 
face ca zăpada și gheața să se topească funcționează complet automatizat: sistemul 
de senzori detectează automat necesitatea de topire a gheții sau a zăpezii în funcție 
de condițiile climaterice și pornește sau oprește căldura în funcție de necesități.

Sistemele de degivrare pentru acoperiș sunt practic sisteme de încălzire cu cabluri 
electrice, montate pe învelitoare sau în sistemul de jgheaburi și burlane. 

Acestea previn riscul accidentelor datorat cantității mari de zăpadă sau a țurțurilor de 
gheață, care ar putea să cadă peste persoanele sau bunurile aflate în preajmă. 
Totodată, se evită riscul de a înlocui sistemul pluvial ce ar putea fi distrus de gheață 
și riscul pierderilor materiale pe care le-ar putea suferi proprietarul unei clădiri din 
cauza degradării acesteia. 

Pentru o eficiență maximă, cablurile se montează deopotrivă în jgheaburi, burlane și chiar pe acoperiș, în zona de streașină 
sau la partea de sus a ferestrelor de mansardă. În caz contrar, jgheaburile ar putea fi deteriorate de zăpada transformată în 
gheață, care alunecă de pe acoperiș, iar fațada clădirii ar suferi degradări în cazul burlanelor sparte de gheață.

Pentru construcțiile noi, este ideal să se ia în calcul încă din faza de proiectare montarea unui sistem de degivrare. În cazul 
acoperișurilor existente, sistemele de degivrare se pot monta ulterior, fără nici o problemă.
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Porţi secţionale Lindab
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Scopul unei porţi, fie că este pentru garajul casei tale sau destinată domeniului 
industrial, este să păstreze ce-i înăuntru la adăpost de ploaie, zăpadă și musafiri 
nepoftiţi. Dar la fel de importantă este și siguranţa în manevrare. Gama de porţi 
secţionale Lindab Doorline oferă atât funcţionalitate, cât și siguranţă – fără a 
compromite deloc aspectul estetic.

Sistemele de siguranţă îndeplinesc cele mai stricte cerinţe în domeniu. Sistemul 
patentat Finger Protection asigură siguranţă totală și respectă cele mai noi 
reglementări ale UE. Este conceput să prevină prinderea accidentală a degetelor între 
panourile porţii în timpul folosirii.

Dispozitivele de etanșare minimizează pierderile de căldură și împiedică pătrunderea 
curenților de aer în interior.

Porţile din gama Lindab Doorline sunt disponibile în diferite culori și texturi ale 
suprafeţelor, astfel încât să se potrivească cu ansamblul arhitectural în ansamblu. 
Acoperirea de poliester a suprafeţei o face foarte rezistentă la capriciile vremii.

Porţile noastre sunt făcute la comandă într-o gamă largă de combinaţii, fiind  
dimensionate în funcţie de mărimea spaţiului disponibil – fără nici un cost 
suplimentar pentru tine. 

Porţi de garaj Lindab Doorline

Panourile de poartă au înălţimea de 600 mm și sunt confecţionate din tablă din oţel 
rezistent, având o structură de tip sandwich, cu un miez termoizolator din polistiren 
cu grosimea de 46 mm. 

Porţile de garaj pot fi acţionate manual sau electric. Cele cu acţionare electrică sunt 
ușor de manevrat, iar totul se reduce la o simplă apăsare de buton. Mecanismul de 
deschidere a porţii încorporează un sistem de protecţie împotriva efracţiei de cea mai 
înaltă calitate. 

Porţi industriale Lindab Doorline

Porţile noastre industriale satisfac cele mai exigente pretenţii și condiţii de utilizare 
pentru spaţii de depozitare, spaţii de producţie, saloane auto sau centre sportive.

Îţi oferim soluţii complete care satisfac cele mai exigente cerinţe ale clienţilor nostri 
legate de finisaj, izolare termică, lumină sau toate acestea la un loc. Iar dacă optezi 
pentru uși pietonale, Lindab ţi le poate furniza integrate în poarta secţională sau în 
panourile laterale.  

Panourile de poartă au structură tip sandwich din tablă de aluminiu sau oţel cu miez termoizolator din polistiren extrudat și 
se pot combina într-o mare varietate de tipodimensiuni.

Construcții rezidenţiale Lindab

Lindab produce o gamă completă de profile cu ajutorul cărora poţi realiza diverse 
construcţii pe structură metalică. 

Profilele pentru pereţi exteriori realizate din oţel galvanizat la cald, rezistent la 
coroziune pot fi folosite atât pentru construcţia de case unifamiliale cât și pentru 
realizarea pereţilor exteriori la blocuri de locuinţe sau clădiri de birouri. Aceste profile 
pot fi slotuite pentru a reduce transferul termic. De asemenea, sloturile longitudinale 
minimizează propagarea zgomotului, iar când sunt combinate cu materiale rezistente 
la foc, profilele îndeplinesc cele mai riguroase norme de protecţie împotriva incendiilor. 

Cea mai importantă funcţie a unui perete exterior este de a proteja interiorul împotriva 
frigului, ploii sau zăpezii, dar și împotriva căldurii în timpul verii. Pe lângă cele 
menţionate anterior, îţi asigură atât o izolare fonică bună, cât și protecţie împotriva 
incendiilor.

Testele au demonstrat că la construcțiile cu structură din oţel izolarea fonică este 
superioară faţă de alte materiale. Și cum nu există material inflamabil într-un perete 
exterior din oţel atunci sunt îndeplinite cele mai riguroase norme împotriva incendiilor. 

Chiar dacă proiectul tău este complicat, totul devine simplu dacă lucrezi cu 
programele software și profilele pentru pereţi exteriori de la Lindab. Cu aplicaţia ADT 
Tools de la Lindab desenezi mai corect și într-un timp mai scurt. Acum e mult mai 
simplu să proiectezi o casă pe structură metalică!
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- 10
- 5
- 0
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Renovări Proiecte speciale

l indab  |  we simplify construction

Casino Cluj
Cluj Napoca, 2011 – 2012

Situație existentă: Acoperiș din tablă 
zincată montată în sistem fălțuit

Renovare: Sistem complet de 
învelitoare din fâșii lungi din tablă de 
cupru, fălțuite

Stadion Cluj Arena
Cluj Napoca, 2011

Acoperiș fălțuit și fațade împletite sau în 
formă de branhii într-o culoare special 
dezvoltată de Lindab pentru acest proiect

Baza agrement 
Mirajul Oltului
Călimănești, 2015-2016

Structură secundară fixată în structura 
principală din lemn lamelar, hidro / 
termoizolații și tablă fălțuită roluită

Casa Gligor
Sighișoara 2016 – 2017

Tablă plană fălțuită Lindab, așezată pe un 
acoperiș cu o pantă de numai 2 grade ce 
se continuă apoi roluit pe fațada 
exterioară a clădirii

Sediu administrativ 
Sanador
București, 2013-2014

Structură metalică secundară fixată în 
structura principală din beton armat, 
hidro/termoizolații și tablă fălțuită la 
acoperiș și pereți.

Hotel Cristal - Sinaia

Situație existentă: Acoperiș din țiglă 
clasică

Renovare: Sistem complet de 
învelitoare Lindab Roca Rustica, culoare 
garnet și sistem de jgheaburi și burlane 
Lindab Rainline

Casa Bancu
Caracal, 2015 – 2016

Situație existentă: acoperiș din tablă 
zincată montată în sistem fălțuit și 
sistem solzi într-o stare avansată de 
degradare 

Renovare: Sistem complet de acoperiș 
fălțuit și solzi din titan–zinc și sistem de 
jgheaburi și burlane Lindab Rainline

Casa Voicu
Călărași, 2012

Situație existentă: Acoperiș din tablă 
plană zincată montată în sistem fălțuit

Renovare: Sistem complet de 
învelitoare din țiglă metalică Lindab 
Skane și sistem de jgheaburi și burlane 
Lindab Rainline
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Soluții complete pentru un climat interior optim
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Un climat interior optim înseamnă aer curat, proaspăt, cald sau rece, 
asigurat în cantităţile necesare prin intermediul unui sistem de ventilaţie. 
Dacă până acum eram renumiţi mai ales pentru sistemele de tubulaturi şi 
fitinguri cu garnitură din gama Ventilation Products şi prin gama 
completă de difuzoare, grile, anemostate, atenuatoare de zgomot și grinzi 
de răcire din gama Indoor Climate Solutions, mai nou suntem o 
companie care oferă soluţii complete de ventilaţii cu produse din 
portofoliul propriu, pe lângă gamele menţionate dispunând şi de centrale de 
tratare aer, sisteme de desfumare şi protecţie la foc sau difuzoare pentru 
camere curate. 

Toate produsele şi soluţiile noastre sunt documentate şi calculate prin 
intermediul deja consacratelor soluţii IT cum ar fi programul de proiectare 
CADvent, platforma online lindQST sau aplicaţia pentru dispozitive mobile 
Vent Tools.

Gândește. Simplifică.

Dacă sunteţi într-o clădire şi observaţi un sistem de tubulaturi circular este foarte probabil ca acesta să fie Lindab. 
Dezvoltăm şi promovăm sistemele circulare fiindcă au multe avantaje comparativ cu cele rectangulare.

4 Mai puţină energie consumată datorită etanşeităţii

4 25% mai puţin oţel consumat în producerea pieselor 

4 Mai multă operativitate în producţie şi montaj datorită standardizării

4 Mai puţin zgomot creat în sistemul de ventilaţie 

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care producem şi promovăm “rotund”.

În Lindab, dezvoltăm permanent soluţii care fac mai uşoară crearea unui climat interior sănătos, dar care reduc şi consumul 
de energie şi impactul negativ asupra mediului.

De exemplu, puteţi avea o soluţie comună pentru ventilaţie, răcire şi iluminat, iar aceste funcţii se vor regla automat în 
funcţie de numărul de oameni prezenţi într-o incintă la un moment dat.

În realizarea soluţiilor de ventilaţie folosim oţelul, cel mai durabil şi flexibil material, care cu stratul de protecţie potrivit, 
rămâne neafectat de umezeală şi apă şi nu se schimbă în timp. Este în acelaşi timp un material sustenabil pentru că 
indiferent de câte ori este reciclat, nu-şi pierde niciodată proprietăţile.

Indiferent de ce anume aveţi nevoie pentru sistemul de ventilaţie, nu numai că vă vom oferi cea mai sigură şi economică 
soluţie disponibilă, dar veţi avea şi suportul nostru deplin, produse şi instrumente inteligente care reduc impactul asupra 
mediului şi a climei.

44 45



Lindab – întotdeauna aproape de tine!
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Produse şi soluţii profesioniste

Când alegi soluţiile metalice de la Lindab vorbeşti întotdeauna despre costuri 
eficiente, de la ideea iniţială până la transpunerea în realitate. Fără a compromite 
calitatea, evident şi fără impact asupra mediului înconjurător. Este vorba despre un 
echilibru strâns între legislaţia, reglementările şi restricţiile unui proiect de construcţii, 
lăsând totuşi suficientă libertate de mişcare design-ului. 

Livrare gratuită oriunde în ţară

Primeşti materialele acolo unde ai nevoie de ele, prin intermediul rutelor de transport 
organizate de Lindab. Pentru că Lindab se gândeşte întotdeauna să-ţi simplifice 
modul de a construi. 

De asemenea poți vizualiza în orice moment unde se află camionul care îți aduce 
marfa (produsele comandate) acasă.

Ambalare specială

Produsele Lindab sunt ambalate în cutii de carton albastre, personalizate pentru a ne 
asigura că primeşti ce ai comandat în condiţiile cele mai bune. În plus, ambalajul 
reprezintă şi o cheie de control că ai primit produse originale Lindab.

Proiectare

Fiecare proiect este unic în felul lui şi are nevoie de soluţii specifice, adaptate pe 
măsură. Nu este doar o chestiune de proiectare a construcţiei, ci şi de optimizare a 
ei. Lindab a dezvoltat programe software care să te ajute în alegerea celei mai bune 
soluţii pentru proiectul tău.

La cerere, specialiștii noştri îţi pot oferi servicii de proiectare pentru sistemele de 
construcţii Lindab.

Consultanţă

Orice ţi-ai pus în plan să construieşti, Lindab îţi oferă soluţia potrivită. 

Şi pentru că este vorba de o soluţie completă, vei primi întotdeauna asistenţă şi 
consultanţă de specialitate.Te poţi baza pe întregul nostru suport pe tot parcursul 
derulării proiectului tău: de la identificarea produsului, calculul necesarului de 
materiale şi până la servicii post-vânzare.

Garanţie

Primeşti până la 40 de ani de garanţie, diferenţiat pe produse, iar durata de viaţă a 
produselor Lindab este de peste 60 de ani. Orice comandă Lindab vine la tine însoţită 
de certificatul de garanţie emis de Lindab. Ai astfel certitudinea că ai primit un produs 
Lindab original. 

Montatori autorizaţi Lindab

În cei peste 25 ani de prezenţă în România, Lindab şi-a format o reţea complexă de 
dealeri şi distribuitori locali care se ocupă, pe lângă promovare şi distribuţie, şi de 
montajul produselor.

Echipele de montatori ale partenerilor noştri sunt specializate la traininguri organizate 
anual de Lindab, în cadrul Academiei Lindab.

Asistenţă la montaj 

La cerere, specialiştii Lindab îți pot asigura asistenţă la montaj, în şantier, indiferent de 
etapa în care se află proiectul tău. Dacă vrei o parere avizată, apelează la suport tehnic 
Lindab chiar pe șantier.

Construcții metalice la cheie

Ai încredere în experiența de peste 25 de ani Lindab în România, consideră-l furnizor 
unic și bazează-te că transformă în realitate proiectul tău. Acordăm atenție fiecărei 
etape a acestuia (design, proiectare, ofertare, execuție, montaj, post-vânzare), pentru 
succesul afacerii tale.

Materiale informative

Atât broşuri inspiraţionale cât şi de natură tehnică îţi sunt la îndemână în format 
electronic pe site-urile Lindab, iar dacă doreşti să le răsfoieşti fizic, le găseşti fie la 
sediile partenerilor Lindab, fie la sediul nostru. La cerere ta, le poţi primi şi acasă, prin 
poştă.

Mai multe despre noi şi ultimele noutăţi la nivelul grupului Lindab, poţi afla accesând 
www.lindab.ro www.lindabgroup.com şi/sau .

Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne pe e-mail la  şi îţi vom răspunde cât mai info@lindab.ro
curând posibil. Te aşteptăm!

Idealul în construcții poartă un singur nume: Lindab!
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Tel. +4021 2094 100
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l indab  |  we simplify construction

De ce Lindab?

1. Lindab are un cuvânt de spus în România începând din 1994.

2.  Clienții Lindab au încredere în calitatea produselor, soluțiilor și serviciilor oferite.

3.  Peste 90% dintre clienții care au cumpărat produse Lindab le-ar recomanda și altora.

4.  Lindab îți oferă întotdeauna consultanță de la A la Z.

5.  Găsești la Lindab soluții complete de ventilație.

6.  Ai la dispoziție o listă a montatorilor de acoperișuri testați de Lindab.

7.  Acoperișurile Lindab au trecut testul timpului - de 25 de ani în România.

8.  Ai siguranța că primești cel mai sigur și estetic acoperiș din România.

9.  Lindab produce la comandă și livrează oriunde în țară în termene începând de la 48 de ore.

10.  De ce Lindab? Pentru că ne pasă! Suntem orientați către clienți, realiști, ordonați și dăm 
dovadă de bun simț.

www.lindab.ro


