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ile to kosztuje – propozycja firmy

LINDAB

Blachy dachówkowe Topline
Topline to lekkie, estetyczne arkusze profilowanej blachy dachówkowej o profilu
niskim (40 mm) lub wysokim (60 mm). Do
produkcji stosowana jest najwyższej jakości stal – rdzeń stalowy o grubości 0,5 mm
chroniony jest nakładaną obustronnie warstwą ocynku. Gama kolorystyczna blach dachówkowych obejmuje aż 24 barwy w trzech powłokach: poliester połysk, poliester mat oraz HBP. Na blachy i akcesoria w powłoce HBP producent udziela 15-letniej pisemnej gwarancji a na blachy
w powłoce poliester okres gwarancji wynosi 10 lat. Straty
materiału są więc minimalne, a montaż prostszy i szybszy, co
w rezultacie wymiernie zmniejsza koszty zakupu materiału
i wykonawstwa. Najbardziej charakterystyczną cechą wyróżniającą blachy firmy Lindab spośród wszystkich produktów
dostępnych na rodzimym rynku jest falisty kształt dolnej (i górnej w przypadku niskiego profilu) krawędzi arkusza. Dzięki
temu rozwiązaniu okap dachu zyskuje harmonijny, szlachetny
wygląd imitujący dachówkę. Taki sposób cięcia arkuszy
umożliwia ponadto ich wysunięcie poza krawędź okapu minimalizując widoczną przestrzeń pod pokryciem.
Pojedynczy (w niskim profilu) lub podwójny (w profilu wysokim) rowek kapilarny na lewej krawędzi arkuszy Topline
zapewnia całkowitą szczelność wzdłużnych połączeń pomiędzy arkuszami, zwiększa sztywność całego pokrycia oraz
pełni rolę zamka zatrzaskowego. Najbardziej cenionym przez
dekarzy rozwiązaniem są ścięte narożniki arkuszy blach (tylko
w wysokim profilu). Fabrycznie ścinany prawy górny i lewy
dolny narożnik każdego arkusza sprawia, że w jednym miejscu na dachu zamiast czterech nakładają się jedynie dwa
arkusze, dzięki czemu połączenia pomiędzy nimi są absolutnie niewidoczne. Dach wykonany z blach dachówkowych
Lindab jest zawsze szczelny, trwały i zachowuje efektowny
wygląd przez wiele lat.
Blachy trapezowe Coverline. W ofercie firmy Lindab znaleźć
można szereg profili trapezowych na dachy oraz elewacje
w szerokiej gamie kolorystycznej i trzech różnych powłokach.
Za pomocą profili firmy Lindab można wykonać zarówno obudowę ścian hali przemysłowej, warsztatu, czy garażu jak
i pokryć dach budynku mieszkalnego. Rdzeń blachy trapezowej stanowi cynkowana ogniowo blacha stalowa zapewniająca aktywną ochronę antykorozyjną
oraz maksymalną
odporność
na
negatywne oddziaływania atmosferyczne.

Blachy płaskie na rąbek stojący PLX. PLX to stalowe arkusze z cynkowanej ogniowo blachy o szerokości efektywnej
600 mm łączone ze sobą w technologii rąbka stojącego. Dzięki doskonałym właściwościom plastycznym, łatwej obróbce
i trwałym powłokom są idealnie przystosowane do tej technologii. Materiał daje się formować bez pęknięć i mikrouszkodzeń i jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Dzięki wyjątkowej szczelności, technologia PLX umożliwia
krycie dachów płaskich, połaci o bardzo dużym kącie nachylenia oraz elewacji, zaś obszerna gama kolorystyczna daje
w efekcie nieograniczone możliwości kreowania wizerunku
architektonicznego budynków. Klasyczny, elegancki i wygląd
oraz szeroka gama kolorystyczna sprawiają, iż blachy PLX
doskonale sprawdzają się na dachach budynków nowych
oraz podczas renowacji dachów na obiektach zabytkowych.
Dach w technologii rąbka stojącego może być wykonany na
dwa sposoby: z krótkich arkuszy łączonych ze sobą na rąbki
leżące równoległe do krawędzi okapu, lub pełnymi arkuszami
o długościach równych odległości od okapu do szczytu
dachu.
Kosztorys pokrycia dachu domu
NASTKA blachodachówką:
Arkusze blachy LPAH w powłoce POLYESTER w kolorze 434:
łączna wartość – 8397, 93 zł netto
Elementy mocujące LBS:
łączna wartość – 279,86 zł netto
Obróbki okapu (blacha okapowa FOTPA w powłoce POLYESTER
w kolorze 434: łączna wartość
– 332,08 zł netto
Obróbki koszowe (elementy RD w powłoce POLYESTER w kolorze 434
+ elementy UUT): łączna wartość
– 519,46 zł netto
Obróbki wiatrownicy (elementyVISK w powłoce POLYESTER w kolorze
434 + elementy UUT): łączna wartość
– 931,68 zł netto
Obróbki kalenicy (elementy NTP i LWX w powłoce POLYESTER
w kolorze 434):
łączna wartość – 786,36 zł netto
Razem netto: 11247,37 zł
Razem brutto: 13721,80 zł
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