Sisteme pluviale

Lindab CRAFT
Accent pe func ionalitate

lindab | we simplify construction

Un sistem perfect func ional
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Lindab CRAFT este un sistem accesibil de colectare i drenare a apelor pluviale,
proiectat i fabricat în conformitate cu standardele europene, cu elemente care se
îmbin perfect i în acela i timp foarte u or astfel încât montajul s se realizeze rapid,
sistemul s fie func ional iar durata de via s fie cât mai mare.
Materia prim este o elul zincat la cald (275 g zinc/m²) i protejat în sistem multistrat pe
ambele fe e pentru o bun rezisten la coroziune. Stratul final de acoperire, PREM,
asigur durabilitate i în acela i timp elegan .
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Gama de dimensiuni este aleas astfel încât Lindab CRAFT s fie compatibil cu toate
sistemele de învelitori i cu orice tip de cl dire.
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Avantaje
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Sistem complet
Protec ie anticoroziv
Durat de via îndelungat
Raport calitate pre foarte bun
U or de instalat i între inut
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Lindab CRAFT este disponibil în cele mai populare trei culori pentru sistemele pluviale:
ro u, maro i alb.
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Not ! Culorile tipografice pot fi diferite de nuan ele reale. Pentru o informare corectă solicita i e
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antioane de material.
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Lindab dezvolt , produce i promoveaz
solu ii i sisteme eficiente pentru
simplificarea construc iilor i îmbun t irea
climatului interior.
Lindab este prezent prin unit i de
produc ie i distribu ie în 32 de

ri din

Europa. Sediul central al Grupului Lindab
este la Båstad, în sudul Suediei.
Filiala Lindab România a fost înfiin at în
1994. În to i ace ti ani de activitate pe pia a
româneasc , ne-am impus ca furnizori de
produse i servicii de calitate superioar

i

parteneri de încredere atât pentru antreprize
de construc ii i investitori institu ionali, cât
i pentru clien i particulari.
Produsele i sistemele constructive Lindab
sunt disponibile prin re eaua na ional de
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