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Už viac ako pol storočie Lindab vyvíja, vyrába a predáva produkty z tenkostenných plechov, vďaka čomu 
dnes patrí k vedúcim lídrom na stavebnom trhu v celej Európe. Medzinárodný koncern Lindab Vám ponúka 
produkty a riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty a Ventilácie. Centrála spoločnosti sa 
nachádza v švédskom mestečku Grevie a spoločnosť dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, 
strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Súčasťou 
ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov, 
konštrukčných systémov a riešení, ako aj produkty ventilácií. Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník 
pri Spišskej Novej Vsi a jeho pobočky nájdete v Bratislave, Banskej Bystrici a Nitre.

Lindab

Nájdete nás:

Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

www.stresnysytem.sk alebo www.lindab.sk



lindab | kvalitné oceľové strešné krytiny

3

Švédska oceľ, základný vstupný materiál

Povrchová úprava produktov Lindab

Základným materiálom pre výrobu produktov Lindab je   
vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, 
s hustotou pozinkovania 275- 350 g/m2. Ten je chránený viacvrstvo-
vou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej  
vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a pre-
vedeniach (Classic, Premium Matt, Elite a DuraFrost). Všetok vstupný 
materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom 
Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých vyrobnych závodov, teda aj do 
Jamníka.  

Lindab Classic
Povrchová úprava Classic lesk patrí medzi základ-
né náterové systémy. Je najčastejšie využívaná 
a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim 
pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Hrúbka pov-
rchovej úpravy je 25 μm, UV ochrana Ruv = 2 - 3.

Lindab Premium Matt

Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov 
Lindab s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka 
svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnos-
ti voči mechanickému poškodeniu, ochrane proti 
korózií, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so 
znečisteným ovzduším. Hrúbka povrchovej úpravy 
je 50 μm, UV ochrana Ruv = 4.

Lindab Elite

Povrchová úprava Lindab Premium MATT je novo 
vyvinutý škandinávsky polyesterový povrch, ktorý 
je tou najlepšou voľbou pre plechové strechy, pri 
ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Vzhľadom 
k inovatívnej technológii miešania a nánosu vrstvy 
polyesteru na žiarovo pozinkovaný oceľový plech, 
tento povrch umožňuje miešať výrobky z rôznych 
výrobných časov bez vizuálneho rozdielu, čo je 
veľkým prínosom najmä pre predaj modulových 

krytín, ako napr. Lindab Goodlock. Povrchová úprava Premium MATT je bez textúry, avšak 
užívateľom prináša rovnaký matný efekt ako predošlá povrchová úprava Lindab Classic MAT. 
Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. Vstupný 
materiál je vyrobený podľa EN10169 + A1. Hrúbka povrchovej úpravy je 30 μm, UV ochrana Ruv 
= 3.

15
Classic

ZÁRUKA

DuraFrost je oceľový plech s novou matnou 
povrchovou úpravou, určený najmä pre výro-
bu strešných krytín so stojatou drážkou. Napriek 
jemnej matnej textúre ja táto povrchová úprava 
maximálne odolná voči poškriabaniu a mimori-
adne odoláva vplyvom vonkajšieho prostredia. 
Extra mäkké jadro plechu sa vyznačuje vynikajú-
cou tvárnosťou a spracovateľnosťou, čím je plech 
vhodný na falcovanie, zložité dvojité ohyby stojatej 
drážky alebo komplikované detaily striech.

Lindab DuraFrost

povrchová úprava Classic, 
Premium Matt, Elite a DuraFrost 

základná farba
pasivácia

zinok
oceľ

zinok
pasivácia

spodná laková vrstva

20
Premium Matt
ZÁRUKA

D

30
Elite

ZÁRUKA

40
DuraFrost
ZÁRUKA
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Lindab Goodlock
Jediná plechová krytina bez viditeľných skrutiek
Strešná krytina Lindab Goodlock je unikátna práve tým, že sa neskrutkuje v ploche krytiny, tak ako väč-
šina plechových strešných krytín. Celý strešný systém je zámkový, čo laicky znamená, že do seba veľmi 
presne zapadá a nedochádza tak k prevŕtaniu krytiny kotviacimi skrutkami. 

Vďaka tomuto systému, toto jedinečné kotvenie krytiny odstraňuje u zákazníkov strach z neskrytých 
skrutiek, ktoré sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Ďalšou praktickou výhodou tejto 
krytiny je jej rozmer. Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu 
a dodávku strešného systému. 

1. Štartovacie profily sa umiestňujú na odkvapovú hranu v osovej vzdialenosti 251,5 mm.

2. Prvý rad tabúľ sa jednoducho zachytia o štartovacie profily.

3. Krytina je prichytená k strešným latám pozinkovanými skrutkami na špeciálne označe-
ných miestach.

4. Tabule v ďalšom rade sa zasunú smerom hore a zachytia pomocou zámku „LOCK“ 
bez použitia skrutiek.

Výhody strešnej krytiny Lindab Goodlock:
• Tabuľa Goodlock, s najvyššou výškou vlny (46 mm) na slovenskom trhu, výrazne zvyšuje 

statickú nosnosť celej strechy a zabezpečuje jej pevnosť, s dokonalým vzhľadom.
• Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.
• Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu 

strešného systému (1 tabuľa = 0,88 m2).
• Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje krovy.
• Vhodná na rekonštrukciu starších objektov, aj na novostavby.
• Bezproblémová preprava na miesto realizácie (150 ks = 1 europaleta).
• Dlhodobé skúsenosti s výrobou a aplikáciou tohto typu krytín (od roku 2006).

hrúbka 
0,5 mm 5 kg/ks minimálny

sklon

15°

užitočné
pokrytie

0,88 m2

Postup montáže v skratke

1 2 3 4
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Dostupné povrchové úpravy:  PM  - Premium matt,  - Elite

015 044 035 087 434 742 758 778 830

čierna
antracitová 

metalíza
grafitovo šedá tmavošedá hnedá tehlovočervená tmavočervená medená metalíza borovicovozelená

PM PM PM PM PM PMPMPM
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Lindab Click SRP
Moderná krytina pre novostavby a rekonštrukcie 
Jednoduchý a minimalistický vzhľad krytiny Lindab Click SRP ju predurčuje hlavne na moderné stavby 
s originálnou architektúrou a nízkymi sklonmi. Rovnako však dokáže dodať starším objektom osobitý 
vzhľad, výsledkom čoho je odolná a kvalitná strecha na niekoľko desiatok rokov. Už samotný názov 
krytiny napovedá, že ide o stavebnicový „click“ systém, čo v praxi znamená značnú úsporu času pri jej 
montáži. 

Lindab Click SRP nájdete v našej ponuke s výškou stojatého „click“ zámku 25 mm. Okrem tradičného 
vzhľadu rozširuje ponuku Click SRP aj verzia s označením Dn, čo znamená, že pás krytiny je vybavený 
dvoma radmi prelisov po celej svojej dĺžke, vďaka čomu je krytina pevnejšia a jej vzhľad pôsobí mimoriad-
ne štýlovo. Kotviace prvky sú ukryté pod krytinou, čo je jej ďalšou významnou výhodou.

500

170 25

15

Click Dn SRP

503

25

Click SRP

Výhody Lindab Click:
• Prepracovaný tvar zámku bráni možnosti neskoršieheho odpojenia jednotlivých 

pásov krytiny. Tento protichodný spoj spoľahlivo „zamkne“ a zabezpečí krytinu 
proti akémukoľvek náhodnému pohybu či pootvoreniu zámku.

• Nízke sklony (od 7°).

• Komplexné riešenie detailov.

• Plech je vyrábaný s výsekom na oboch stranách krytiny, čo umožňuje jej montáž 
sprava ako aj zľava.

• Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje krovy. 

• Je vhodná na rekonštrukciu, novostavby a tiež fasády. 

• Rýchla a jednoduchá montáž. 

5 kg/m2

7°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,8 - 8 m

dĺžka 
krytiny

Sound Control
Spoločnosť Lindab prichádza s novinkou pri drážkovej strešnej krytiny SRP Click, ktorá 
zlepšuje jej vlastnosti. Na prianie zákazníkov je možné pri výrobe krytiny na spodnú stranu 
naniesť špeciálnu plstenú vrstvu Sound control, ktorej výsledkom je účinný spôsob reduk-
cie vibrácií a hlučnosti spôsobených pri silnejšom vetre či daždi (nie je súčasťou balenia, 
v prípade záujmu je potrebné upresniť v objednávke). Navyše, má tento materiál antikon-
denzačnú schopnosť, čo zabraňuje vytváraniu kondenzu na spodnej strane krytiny.
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035 010 015 044 045 217 242 087 434 742 747 758 778 830 874

grafitovo
šedá biela čierna

antra
citová 

metalíza

strieborná 
metalíza

cemen
tová

bridlicová 
šedá

tmavoše
dá hnedá tehlovo

červená
vínovo
červená

tmavo
červená

medená 
metalíza

borovico
vozelená

tmavoze
lená

PM PM PM
PM

Dostupné povrchové úpravy   - Classic, PM  - Premium matt,  - Elite,       - DuraFrost

PM
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Lindab Seamline
Tradičná falcovaná strešná krytina

Falcovaná krytina sa vyznačuje maximálnou celistvosťou 
a vďaka svojej kompaktnosti ju možno montovať na strechy 
so sklonom už od 5°. Problém nie je ani oblúková strecha, kde 
sú pásy plechu falcované na plné debnenie, ktoré je oblúko-
vitého tvaru. Falcovaná krytina Lindab Seamline patrí medzi 
najodolnejšie a rokmi preverené materiály pre horské strechy. 

Výhody Lindab Seamline:
• Dvojitá stojatá drážka zabezpečuje nepriepustnosť spoja.
• Použitie pre nízke sklony (od 5°).
• Jednoduchý, elegantný a moderný tvar.
• Nízka hmotnosť krytiny.
• Vysoko tvárny plech.
• Široké možnosti použitia – horské, historické,  

moderné budovy.
• PLX je vhodný na zložité tvary a detaily striech.
• Kotvenie krytiny na pevné a klzné príponky – dilatácia.
• Ponuka strojnej výbavy.

Minimálny
sklon

5°

5 kg/m2

Princíp falcovanej krytiny Lindab Seamline spočíva v súvislých 
oceľových pásoch kladených od odkvapu k hrebeňu, spoje-
ných dvojitou stojatou drážkou (falcom) a kotvených k streš-
nej konštrukcii – debneniu pomocou špeciálnych pevných a 
klzných príponiek. Stojatá drážka (falc) má výšku 25 mm a je 
vytvorená sfalcovaním dvoch plechových pásov špeciálnym 
falcovacím strojom. Takéto spojenie zabezpečuje absolútnu 
nepriepustnosť spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky. 

585

9

90
° 88° 

R2 R2

R3 R3

13

27
10

26

Krytinu je možné dodať vo viacerých materiálových prevedeniach ako je napríklad:
• Materiál PLX hrúbky 0,6 mm a povrchovou úpravou  ELITE alebo  Durafrost

• Materiál FOP hrúbky 0,5 mm v povrchových úpravách  Classic, PM  Premium MATT a   ELITE

• Materiál  -Hliník hrúbky 0,7 mm v povrchovej úprave  Classic MATT texturovaný
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035 015 044 045 087 434 742 747 758 778 830 874 217 242
grafitovo

šedá čierna antracitová 
metalíza

strieborná 
metalíza tmavošedá hnedá tehlovo

červená
vínovo
červená

tmavo
červená

medená 
metalíza

borovico
vozelená

tmavo
zelená cementová bridlicová 

šedá

Materiál PLX  Elite, alebo  DuraFrost

Materiál FOP   Classic, PM  Premium Matt a  Elite

Materiál  v povrchovej úprave   Classic Matt texturovaný
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Lindab Profil

Táto strešná krytina si od svojho začiatku získala najviac priaznivcov a právom jej patrí titul „najpredáva-
nejšia“. Jemná vlna pôsobí na streche nenápadne a dokonale sa hodí k tradičným slovenským stavbám. 
Aplikovať na strechy ju môžete od sklonu 8°, ak nie sú potrebné priečne spoje. Veľkú obľubu si krytina 
získala aj u montážnikov, vďaka svojej výrobnej presnosti a tuhosti.

1164

60,4
23,6

28

hrúbka 
0,5 mm 5 kg/m2

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,75 - 6,15 m

max. dĺžka 
krytiny

Najpredávanejšia veľkoformátová krytina

SPOKOJNÝCH

ZÁKAZNÍKOV

S TOUTO STREŠNOU 

KRYTINOU

70 000VIAC AKO
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Lindab Mega

Už názov napovedá, že ide o krytinu s vysokou vlnou, ktorá takmer dokonale kopíruje klasickú škridlu, 
čím si získala obľubu u tých, ktorí dávajú prednosť klasike na streche. Vďaka výške profilácie vlny 30mm 
výrazne ovplyvňuje tuhosť a pevnosť krytiny pri záťaži (vietor, sneh). Aplikovať na strechy ju môžete od 
sklonu 8°, ak nie sú potrebné priečne spoje. Tento model je kombináciou moderného a estetického štýlu 
čím strecha pôsobí naozaj exkluzívne.

1150

1080

270

hrúbka 
0,5 mm 5 kg/m2

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

Sklon

0,7/0,8 - 6,2 m

max. dĺžka 
krytiny

Veľkoformátová krytina s „Mega“ profiláciou
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Lindab Maxima

Svojou nezameniteľnou hranatou vlnou dodáva streche jemne kvadratický nádych. Strecha tak pôsobí 
efektne a originálne. Krytina Lindab Maxima je vybavená rovnako ako všetky krytiny Lindab kapilárnou 
drážkou proti vzlínavosti vody. Možnosť aplikácie na strechy je od 10°, ak nie sú potrebné priečne spoje.

1181

16

28

39 56
95

hrúbka 
0,5 mm 5 kg/m2

10°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,7/0,8 - 6,2 m

max. dĺžka 
krytiny

Veľkoformátová krytina s kvadratickým nádychom
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Lindab LPA

Ponuku veľkoformátových krytín uzatvára krytina Lindab LPA. Typická, jemne natiahnutá vlna bez prob-
lémov odoláva rozmarom a nástrahám počasia. Je vybavená dvojitou vodnou drážkou čo zabezpečuje 
dvojité istenie proti vode. Ako jediná z veľkoformátových krytín má začiatok a koniec tabule v tvare 3D 
vlny, čím je typický vysoký profil krytiny krásne zvýraznený a vašej streche dodáva štýl.

400
hrúbka 
0,5 mm 5 kg/m2

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,54 - 6,14 m

max. dĺžka 
krytiny

035 010 015 044 045 078 087 412 434 542 742 747 758 778 830 874

grafitovo 
šedá

biela čierna
antra
citová 

metalíza

strie
borná 

metalíza
sivobiela

tmavo
šedá

sýtočer
vená

hnedá modrá
tehlovo
červená

vínovo
červená

tmavo
červená

medená 
metalíza

boro
vicovo 
zelená

tmavoze
lená

PM PM PM PM PM PM

Farebná škála veľkoformátových krytín

Veľkoformátová krytina so zvýrazneným 3D profilom

Výhody veľkoformátových krytín:
• Veľkoformátové krytiny sa svojimi vlastnosťami radia medzi cenovo a teda aj 

ekonomicky výhodné.

• Nie je potrebné stavať masívne a hrubé krovy, pretože plechové krytiny sú až 
10 krát ľahšie ako betónové či keramické krytiny.

• Plechová krytina je nenasiakavá a má 100 %-nú mrazuvzdornosť

• Korektné záruky v trvaní od 15 – 30 rokov v závislosti od povrchovej úpravy

• Rýchla montáž

Dostupné povrchové úpravy   - Classic, PM  - Premium matt,  - Elite Strešná krytina Lindab LPA sa vyrába len s povrchovou úpravou Classic a Pmium Matt.

PM PM
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Lindab Roca

Táto strešná krytina je svojim prevedením a vzhľadom netypická. Základom krytiny Lindab Roca je kva- 
liný oceľový plech hrúbky 0,4 mm s aluzinkovou galvanickou úpravou a finálnou povrchovou vrstvou 
z kameninového granulátu. Fakt, že ide o oceľový plech, mnohých prekvapí. 

hrúbka 
0,4 mm 6,5 kg/m2

15°

sklon

Krytina s minerálnymi zrnami

Jemná vlna a minerálne zrná výborne kombinujú vlastnosti ako sú pevnosť a atraktívny vzhľad. Vďa-
ka tomu sú ideálnym riešením pre budovy nachádzajúce sa v historických častiach mesta, kde si to 
daná architektúra vyžaduje. 

Madera Rustica Serena

Roca Toscana

sand stone

Roca Madera

chestnut teak cappucino tile red garnet

Roca Rustica & Roca Serena

Toscana

Roca Vám ponúka štyri rôzne prevedenia profilácie vlny. Rovnako Vás prekvapí svojou pestrou 
farebnou škálou. 
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Výhody odkvapového systému Lindab Rainline

Každá strecha si zaslúži kvalitný 
odkvapový systém

• Rovnomerné pokrytie systémom povr-
chovej úpravy Elite i na ťažko dostupných 
a namáhaných miestach (vnútorné časti 
prvkov).

• Kompletný systém obsahujúci radu dômy-
selných prvkov.

• Záruka 30 rokov na kompletný systém, 
životnosť je najmenej 40 rokov.

• Kvalitná švédska oceľ, hrúbka plechu  
0,6 – 0,7 mm.

• Montáž je možná bez lepenia, či skrutko-
vania – stavebnicový systém

• Výber z 10 farieb, vrátane metalických 
odtieňov a farby medi.

9 farebných odtieňov pre jednoduchšiu voľbu

015 
ČIERNA

035
GRAFITOVO

ŠEDÁ

434
HNEDÁ

001
ANTICKÁ

BIELA

742
TEHLOVO
ČERVENÁ

045
STRIEBORNÁ

METALÍZA

087
TMAVO
ŠEDÁ

758
TMAVO

ČERVENÁ

044 MAT
ANTRACITOVÁ

METALÍZA

Štandardné farby: Špeciálne farby:

• Trojnásobne vyššia korózna odolnosť oproti štan-
dardným pozinkovaným odkvapom

• vysoká odolnosť voči škrabancom a samoregene-
račná schopnosť na rezných hranách 

• Rovnaký a dôveryhodný dizajn odkvapového systé-
mu Lindab Rainline

• Lindab ako jediný výrobca na trhu poskytuje 10-roč-
nú záruku aj na nefarbený – pozinkovaný odkvap

Pozinkovaný odkvapový systém Lindab Magestic™

Odkvapový systém tvorí dôležitú časť strešného systému. Jeho úlohou je zviesť veľké množstvo vody, 
ale rovnako musí odolávať rozmarom počasia, silným mrazom, alebo naopak vysokým letným teplotám.  
Preto aj zloženie materiálu, z ktorého je vyrobený, musí zohľadniť tieto faktory. Odkvapový systém pod 
značkou Lindab je zárukou kvality a spoľahlivého systému, čomu zodpovedá aj 30 ročná záruka. 

30
Elite

ZÁRUKA

10
MagesticTM
ZÁRUKA
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Príslušenstvo pre funkčný strešný systém

A

M

B

C
H

ochranná vetracia mriežka

K

K

zachytávač snehu

I

I

zachytávač snehu sedlový

I

vetrací hrebeň

J

J

L

D

profilový tesniaci pás horný a dolný

N

N
E

FG

ochranný vetrací pás

L

paropriepustné kontaktné fólie

M

ukončovací hrebenáč

A

hrebenáč

B C

prestupová manžeta

H

odkvapové lemovanie

E

záveterná lišta základná

F

úžľabie

G

čelo hrebenáča

D

Strešný systém musí byť kompletný, aby plnil 100%-ne svoju funkciu. Preto jeho súčasťou sú aj 
strešné doplnky, ktoré majú svoju funkciu či už z pohľadu tepelnotechnických vlastností alebo 
z pohľadu dizajnu. Len ako celok je strecha plne funkčná a tvorí spoľahlivý systém. Kompromisy tu 
nie sú na mieste.

odvetrávací komín
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Rekuperácia je vlastne 
spätné získavanie tepla pri 
vetraní. Vzduch privádzaný 
do obytného priestoru v re-
kuperačnej jednotke preberá 
teplo z teplého vzduchu 
odvádzaného z obytného 
priestoru a tak minimalizuje 
tepelné straty v budove. Ne-
kontrolovaným vetraním totiž 
vypúšťame väčšinu nahriate-
ho vzduchu von z obytných 
priestorov a tým nám spotre-
ba energie stúpa.  

Neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi pripravíme cenovú ponuku  
na kompletný regeneračný systém Lindab InDomo.  
Viac info na www.ventilacie.sk

Základné komponenty rekuperačného systému Lindab InDomo

Kruhové oceľové potrubie 
(SPIRO)

Lindab Airy
dizajnové tanierová ventily

Rekuperačná jednotka

Tlmič hluku

InDomo
systém rozvodov vzduchu

Výfuková hlavicaInDomo flexi hadica Ovládač

Zdravý vzduch pod vašu strechu!
Čistý vzduch je dôležitým prvkom pre každého z nás. Je dôležitý pre naše zdravie a pohodu. 
Preto je dôležité mať v domácnosti  vždy čerstvý a čistý vzduch. Riešením je rovnotlaké vetra-
nie pomocou rekuperačneho systému Lindab InDomo. 

V súčasnosti sa pri stavbe domov využívajú špičkové ma-
teriály, ako okná s trojsklom či masívne zateplenia budov 
a striech, ktoré majú vynikajúce izolačné vlastnosti s čím 
sa zvyšuje aj nutnosť vetrania. Pri nedostatočnom vetra-
ní je koncentrácia CO2 v obytných priestoroch vyššia, čo 
spôsobuje bolesti hlavy, ospalosť a podobné zdravotné 
ťažkosti. Preto má kvalita vzduchu v interiéroch obrovský 
význam pre zdravie a pohodlie ľudí. 
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PREČO SI VYBRAŤ
1

3

6

4

Strešnú krytinu Vám zadar-
mo dovezieme a zložíme 
pomocou hydraulickej ruky, 
čím šetríme Váš čas a pe-
niaze. Služba Doprava za-
darmo je v prípade odberu 
strešnej krytiny nad 100 m2. 
U nás navyše neplatíte 
žiadne poplatky za balenie 
či prepravné palety.

Lindab spolu-
pracuje v oblasti 
strešných do-
plnkov s množ-
stvom kvalitných 
výrobcov a k 
svojím strechám 
ponúka len to, čo 
je skutočne dobré 
a otestované.

KOMPLETNÁ PONUKA

NA DOPLNKOCH 
ZÁLEŽÍ

NADŠTANDARDNÁ 
ZÁRUKA

DOPRAVA A VYKLÁDKA TOVARU

V Lindabe Vám vypracujeme 
cenové ponuky tak, aby ste 
pri realizácii strechy nemuseli 
dodatočne dokupovať potrebné 
prvky ako sú napr. vetracie ale-
bo klampiarske prvky, skrutky, 
tesnenia, fólie, ktoré Vám u kon-
kurencie z taktických dôvodov 
neboli napočítané a strešný 
plášť bez nich nebude funkčný.
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STRECHU LINDAB?

7

5

2

Na naše strechy 
poskytujeme plnú 
záruku 15 až 30 
rokov v závislos-
ti od povrchovej 
úpravy. Garanto-
vaná záruka sa 
vzťahuje na výrob-
nú chybu, koróziu, 
olupovanie alebo 
abnormálne zmeny 
povrchovej úpravy. 
Takúto záruku vám 
neposkytne žiadna 
konkurencia.

Keďže nám v Lindabe 
záleží na kvalite Vášho 
bývania, ročne preš-
koľujeme viac ako 600 
montážnikov, ktorí od 
nás obdržia certifikát 
o preškolení na mon-
táž strešných krytín 
Lindab. Presvedčte 
sa, že Vašu novú stre-
chu bude montovať 
kvalifikovaná montáž-
na skupina.

Švédsky plech je garan-
ciou kvality pre Vašu novú 
strechu. Na výrobu našich 
krytín používame výhradne 
konštrukčnú oceľ hrúbky 
0,5 mm a vrstvou zinku min. 
275 g/m2. Vybrať si môžete 
z troch povrchových úprav 
Lindab Classic, Premium 
MATT a Elite.

Výška vlny značne ovplyvňu-
je tuhosť a pevnosť strešnej 
krytiny pri záťaži. Čím vyššia 
vlna, tým je profil pevnej-
ší, krytina sa neprehýba, 
čo uľahčuje montáž, ako aj 
pohyb po nej. Strešné krytiny 
Lindab sa vyznačujú výraz-
nou vlnou, nech ide o aký-
koľvek typ z ponuky.

NADŠTANDARDNÁ 
ZÁRUKA

CERTIFIKOVANÍ 
MONTÁŽNICI

KVALITNÝ PLECH

VÝŠKA A TVAR PROFILU KRYTINY



Oblastné zastúpenia 
1  Bratislavský kraj 0907 937 246 obchod.ba@lindab.sk
2  Trnavský kraj 0907 937 246 obchod.tt@lindab.sk
3  Nitriansky kraj 0915 932 588 obchod.nr@lindab.sk
4  Banskobystrický kraj 0915 932 588 obchod.bb@lindab.sk
5  Trenčiansky kraj 0905 966 315 obchod.tn@lindab.sk
6  Žilinský kraj 0905 966 315 obchod.za@lindab.sk
7  Košický kraj 0907 703 912 obchod.ke@lindab.sk
8  Prešovský kraj 0907 703 912 obchod.po@lindab.sk 

ČLEN SKUPINY
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Bezplatná infolinka:  0800 124 944 info@lindab.sk

Bratislava 
pobočka:
Bojnícka 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0905 339 853 

Nitra 
pobočka:
Novozámocká 67  
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Sledujte nás na:
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0907 937 246
0915 932 588

0915 932 588

0905 966 315

0905 966 315

0907 703 912
Jamník

Banská BystricaBratislava

Nitra

0907 703 912

0907 937 246

Lindab a. s.
Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 226

www.stresnysystem.sk


