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Lindab to międzynarodowa grupa, która 

opracowuje, wytwarza i sprzedaje wyroby 

oraz rozwiązania systemowe dla budownictwa 

wykonane ze stali oraz z powlekanych cienkich 

blach stalowych. Ofertę produktową można 

podzielić na trzy główne kategorie: profile 

dachowe i stalowe systemy rynnowe, systemy 

wentylacyjne i hale stalowe. Firma została zało-

żona w 1956 r. w Szwecji i szybko osiągnęła 

pozycję lokalnego, a następnie regionalnego 

lidera. Obecnie Grupa Lindab ma zasięg glo-

balny, działa na 32 rynkach i zatrudnia ponad 

4600 pracowników.

Blachy płaskie na rąbek stojący Lindab PLX
Blachy płaskie używane są jako materiał 

do pokryć dachowych i fasad od setek lat. 

Technologia blach PLX to połączenie trady-

cyjnego wyglądu z wysokiej jakości, nowo-

czesnym produktem. Klasyczny, elegancki 

i ponadczasowy wygląd oraz szeroka gama 

kolorystyczna sprawdzają się zarówno we 

współczesnej, awangardowej architekturze jak 

i podczas renowacji zabytkowych obiektów. 

Wysoka plastyczność daje duże możliwości 

formowania i idealnie nadaje się do łączenia 

na rąbek. Estetyczne i jednocześnie praktyczne 

poszycie dachu czy obudowy elewacji zdo-

bią budynek podkreślają jego indywidualny 

charakter oraz walory architektoniczne. Warto 

również zaznaczyć, iż nasza firma w zakresie 

produktów na rąbek prowadzi szkolenia pro-

duktowe „Akademia Profesjonalnego Dekarza” 

oraz konsultacje techniczne dotyczące firmo-

wych materiałów.

Blachy PLX dostępne są w 17 kolorach (stal), 

w asortymencie blach płaskich Lindab znajdu-

ją się następujące trzy rodzaje:

l blacha stalowa gr. 0,60 mm z powłoką 

zewnętrzną kolorową (dostępność 17 kolo-

rów),

l blacha aluminiowa gr. 0,70 mm z powłoką 

zewnętrzną kolorową,

PROFILE DACHÓWKOWE, TRAPEZOWE 
I BLACHA PŁASKA

Blachy płaskie na rąbek stojący Lindab PLX
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l blacha tytan cynk gr. 0,70 mm w wersji natu-

ralnej i patynowanej.

Blacha dachówkowa LPAH (wysoki profil) 
i LPAL (niski profil)
Lindab Topline to linia eleganckich i trwałych 

blachodachówek o różnej wysokości przetło-

czenia. Blachy dachówkowe Lindab to przede 

wszystkim unikatowe cięcie po fali, które 

wyróżnia produkt spośród innych na rynku. 

Falisty kształt dolnej i górnej krawędzi arkusza 

nadaje dachom stylowy wygląd. Wysoką jakość 

i trwałość blach zapewnia stal, z której zostały 

wykonane (275 g cynku/m²). Arkusze blachy są 

zawsze docinane na wymiar, mają fabryczne 

ścinane narożniki (ToplineH) co znacznie uła-

twia montaż i minimalizuje straty materiału. 

Arkusze posiadają rowki kapilarne (podwójny 

w wysokim i pojedynczy w niskim profilu), 

które zapewniają szczelność pokrycia. 

Panele dachowe na rąbek Lindab SRP Click
Lindab SRP to rozwiązanie, które oferuje pełną 

funkcjonalność i zalety blachy płaskiej w atrak-

cyjnej cenie. Idealnie pasuje do domów zapro-

jektowanych w modernistycznej stylistyce lub 

posiadających dachy wielopołaciowe. Płaskie, 

prefabrykowane panele o grubości 0,5-0,6 mm 

montuje się sprawnie i szybko zatrzaskując je 

na specjalnym zamku tworzącym rąbek stoją-

cy. Przy dużych połaciach można wykorzystać 

panele ze specjalnym przetłoczeniem tech-

nicznym, które zwiększają sztywność poszcze-

gólnych arkuszy blachy. 

Lindab Riviera blachodachówka panelowa
Innowacyjność paneli dachówkowych to 

przede wszystkim ich niezwykle prosta insta-

lacja. Dwumodułowe elementy wyprofilowane 

symetrycznie, pozwalają na montaż na dachu 

praktycznie bez strat materiału. Takie pokrycie 

dachowe jest również niezwykle szczelne. 

Prosta instalacja to również, a przede wszyst-

kim ogromna oszczędność czasu, energii 

i kosztów. Materiał z jakiego wykonane są 

panele to stal powlekana o najwyższej jakości 

gwarantowanej przez markę Lindab.

Lindab Rainline stalowy system rynnowy
Rainline to kompletny system rynnowy produ-

kowany przez firmę Lindab. Galwanizowana, 

dwustronnie powlekana blacha stalowa o gru-

bości 0,6 mm, z której wykonane są wszystkie 

elementy systemu, gwarantuje wysoką odpor-

ność na czynniki atmosferyczne, znakomite 

zabezpieczenie antykorozyjne oraz naturalne, 

trwałe i atrakcyjne wykończenie. Kolejną zaletą 

systemu Rainline jest jego prostota i szybkość 

montażu. Elementy orynnowania takie jak 

solidne i wytrzymałe haki rynnowe z możliwo-

ścią rozstawu nawet do 90 cm (KFK, KFL) oraz 

klamry z funkcją dylatacji, posiadają specjalne 

zatrzaski ułatwiające montaż i redukujące ilość 

potrzebnych narzędzi do minimum.

W przeciwieństwie do wielu innych systemów, 

Rainline nie wymaga stosowania silikonów 

czy uszczelniaczy dekarskich na połączeniach 

lub krawędziach rynien, ponieważ dekle 

oraz klamry rynnowe posiadają wbudowane 

uszczelki z tworzywa EPDM. Półokrągłe rynny 

oraz rury spustowe dostępne w czterech 

średnicach, kilkadziesiąt różnych elementów 

oraz bogata gama kolorystyczna sprawiają, 

iż w ramach systemu Rainline można zapro-

jektować optymalne odwodnienie dla każ-

dego budynku, niezależnie od jego kształtu, 

wymiarów oraz kolorystyki. Wszystkie te cechy 

sprawiają, że Rainline jest jednym z najbardziej 

cenionych przez fachowców systemów rynno-

wych oraz warto podkreślić, iż był pierwszym 

stalowym systemem dostępnym w Polsce.

W ofercie dodatkowo:
l do wszystkich blach firma oferuje akcesoria 

dachowe niezbędne do prawidłowego wyko-

nania dachu: dopasowane do koloru i rodzaju 

pokrycia – gąsiory, rynny koszowe, obróbki 

blacharskie, wkręty i kominki dachowe,

l w ofercie Lindab można znaleźć również 

kompletny system bezpieczeństwa dachowe-

go (ławy kominiarskie, drabinki, płotki śnieżne 

i inne).

n INFORMACJE DODATKOWE

l produkcja, dystrybucja, sprzedaż

l doradztwo techniczne

l szkolenia dekarskie

l bezpłatna wycena

n   LINDAB Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 250 50 50, faks 22 250 50 60, www.lindab.pl, e-mail: info@lindab.pl

Blacha dachówkowa ToplineH (wysoki profil LPAH) i ToplineL (niski profil LPAL)

Lindab Riviera blachodachówka panelowa

Panele dachowe na rąbek Lindab SRP Click
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