
Метални керемиди Lindab
Впечатляващият покрив

Lindab ToplineTM
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                   Мислете! Опростявайте!
               Повече информация на на www.lindab.bg, раздел „За Lindab“.

Помислете как да допринесете 

за повишаване  на стойността на 

вашата сграда и за уюта у дома 

при намалено въздействие върху 

околната среда!
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Изразете стила си
С  металните керемиди Lindab получавате: широк избор от 

цветове и покрития; иновативен продукт в хармония с всeки тип 

архитектура; 

Най-важното, независимо от избора на цвят, може да сте 

сигурни, че металните керемиди Lindab са дълготраен продукт, 

издръжлив на тежки атмосферни влияния.

Покривът Lindab: 

• дълготраен и елегантен

• лесен монтаж

• ниско тегло

• устойчив цвят

• качество в детайлите и крепежите

• пълна гама аксесоари
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Решения от начало до 
край 

Металните керемиди Lindab са изработени от вискокачествена 

стомана с покритие  275г. цинк на кв.м. и допълнителни защитни 

слоеве. Това осигурява изключителна антикорозионна защита. 

Всеки от типовете завършващи цветни покрития 

запазва цвета си за поне 15 години. Така 

вашият покрив изглежда постоянно като нов!                                                                                               

Покритието възпрепятства развитието на мъхове, което е 

характерно за керамичните керемиди. 

Три вида завършващи покрития 

Полиестер(PE) – има осезаем отблясък на дневна светлина;      

Мат (MATT)– придава външен вид подобен, на керамичните 

керемиди ; Високоустойчив полиестер (HBPE) – фин отблясък 

и повишена устойчивост към агресивна среда, както и към 

механични повреди;

Цялостна система
Освен с металните керемиди, Lindab разполага с пълна гама от 

необходимите аксесоари, крепежи, уплътнения и обшивки, както 

и система за покривна безопасност със същото високо качество.

Също така ви предлагаме и покривна водоотвеждаща система 

изработена от висококачествена шведска стомана.

С Lindab може да сте напълно уверени, че получавате завършен продукт , 
лесен за монтаж и напълно функционален.

vremea de afară.
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Стоманата несъмнено 
има редица предимства

Намален разход – издържа по-дълго и изисква 

минимална или никаква поддръжка.

Естетична – избирайки стомана Lindab, получавате 

устойчив строителен продукт на добра цена без компромис с 

външния вид или функционалността.

Лека – стоманата е гъвкав материал, който може да 

се оформи според нуждата. Основното й предимство е 

възможността да се използва с по-лека и следователно евтина 

носеща конструкция поради ниското собствено тегло на 

стоманата.  Един кв.м. метални керемиди е 10-11 пъти по-лек 

от същото количество керамични или бетонови керемиди. 

При подмяна на покрив не е задължително  да обновявате и 

носещата конструкция. 

За големи покриви металните керемиди представляват 

естественият избор за покривно покритие.  

Лесни за монтаж 
Металните керемиди Lindab се доставят на обекта разкроени 

на  листове според плана на вашия покрив. Така почти няма 

загуба на материал  и монтажните работи се ускоряват 

значително. В допълнение, готовите решения за обшивки и 

аксесоари Lindab опростяват работния процес.

Гарантирана издръжливост
Вашият избор на покрив Lindab ви дава 15- или 30-годишна 

гаранция.

Независимо от гаранцията животът на вашия покрив може да 

надмине 50 години!
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Видове профили

За повече информация се свържете с нас или посетете 
www.lindab.bg

Nordic 400

Богат избор от цветове

Покрития: PE , MATT,HBPE 

Дебелина на стоманата: 0.5mm

Обща ширина: 1095 mm

Височина на вълната: 60 mm

незабележимо презастъпване

Skane

Богат избор от цветове

Покрития:  PE , MATT

Дебелина на стоманата: 0.5mm 

Обща ширина: 1175 mm

Височина на вълната: 39 mm

Незабележимо презастъпване

LTM 300

kафяв и тъмно червен цвят

Покрития:  PE 

Дебелина на стоманата: 0.45mm 

Обща ширина: 1175 mm

Височина на вълната: 39 mm

незабележимо презастъпване

Prima 35/40

Ибор от цветове

Покрития: PE , MATT

Дебелина на стоманата: 0.5 mm

Обща ширина: 1180 mm

Височина на вълната: 45 mm

Smart

kафяв и тъмно червен цвят

Покрития: PE 

Дебелина на стоманата: 0.45mm

Обща ширина: 

1180 mm

Височина на вълната: 45 mm

Maxima 35

kафяв и тъмно червен цвят

Покрития:  PE

Дебелина на стоманата: 0.45mm

Обща ширина: 1170 mm

Височина на вълната: 35 mm

Maxima 40

Избор от цветове

Покрития:  PE, MATT

Дебелина на стоманата: 0.5 mm

Обща ширина: 1170 mm

Височина на вълната: 35 mm

Goodlock

Богат избор от цветове  
Покрития: MPE

Дебелина на стоманата: 0,5mm

Обща ширина: 1116 mm

Височина на вълната: 48 mm

Незабележимо презастъпване
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Решение за всяка ситуация

l indab  |   we simpl i fy  construct ion

Покривна система с пълна 

гама аксесоари 
Предлагаме всички необходими 
елементи, стандартни или 
специално разработени за детайл 
от вашият покрив.  Обшивките, 
както и самите метални керемиди, 
са изработени от поцинкована 
стомана с многослойно защитно 
покритие от външната и 
вътрешната страна.

Многослойна защита
Завършващите слоеве – 
полиестерен лак от външната 
страна и епоксиден от 
вътрешната, са с най-високо 
качество и не се напукват и 
чупят. Издържат на механично 
натоварване, което ги прави по-
трудни за надраскване. Всички 
покривни материали Lindab са без 
PVC! 

Елегантна водоотвеждаща 

система
Покривната водоотвеждаща 
система допълва покрива и 
къщата. Системата улуци и 
водосточни тръби Lindab е 
изключително качествена и 
гъвкава, 100% водоплътна и 
съвсем лесна за монтаж. 

Без конденз
Антикондензното фолио Lindab 
притежава структура от„случайно 
наслоени микрофибри“, която 
позволява на покрива да “диша“ 
и да пропуска въздуха  с водни 
пари, като същевременно 
възпрепятства преминаването 
на kondenziranata влага към 
конструкцията и подпокривното 
пространство. Антикондензното 
фолио издържа на налягане 1.5м. 
воден стълб.
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010 Бяло
PE

022 Бледо сив
PE

113 Бежов
PE

152 Бледо жълдо
PE

116 Жълто
HBPE

434 Кафяв
PE, MPE, HBPE

435 Кафяв
MATT

412 Огнено червен
PE

742 Керемидено червен

PE, MPE, HBPE
743 Керемидено червен

MATT
747 Червен бордо
MPE 

748 Тъмно червен
MATT

758 Тъмно червен
PE, HBPE

762 Теракота
MPE

874 Зелено
PE

830 Тъмно зелено
MPE

831 Тъмно зелено
MATT

087 Тъмно сив
PE, HBPE

088 Тъмно сив
MATT

015 Черен
PE, MPE, HBPE

016 Черен
MATT

502 Светло син
PE

542 Морско син
PE

524 Тъмно син
PE

778 Мед
HBPE

045 Сребрист
PE, HBPE

044 Антрацит
HBPE
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С  многообразните цветове на Lindab 
имате избор
Можете да се спрете на класически нюанси на червеното или кафявото, или да изберете по-изразителен 

цвят, който да съответства на вашия стил.

Легенда:
PE – полиестер 25 μm

MATT – структуриран матполиестер 30 μm

MPE – матполиестер 30 μm

HBPE – вискоустойчивполиестер 50 μm
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LindabProfile е подразделение на Групата Lindab, която 

разработва, произвежда и предлага ефикасни,  икономични и 

естетични решения от стомана и системи за строителството. 

Продуктовата гама включва изделия за жилищно и 

индустриално строителство – обшивки и ограждане, система 

за покривно водоотвеждане, стоманени покриви, стоманени 

халета, плоска листова стомана.

LindabProfile чрез производствените и дистрибуторските си 

обекти присъства в 31 страни в Европа. Централният офис на 

Групата Lindab се намира във Forslov, южна Швеция.

Lindab присъства в България от 2002г. През всичките тези 

години с дейността си сме се наложили на българския пазар 

като доставчици на висококачествени продукти и услуги както 

за строителни компании, така и за инвеститори.

Продуктите и конструктивните системи на Lindab са достъпни 

чрез националната партньорска мрежа.

1407 София| кв. Хладилника| ул. Сребърна21 бизнес център  
„Алагон“ | тел: + 359 (2) 979 97 00 | факс: + 359 (2) 979 97 01|
e-mail: office@lindab.bg  | www.lindab.bg | www.lindabprofile.com www.lindab.ro

Линдаб С.Р.Л. 
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