Покривна водоотвеждаща система
Lindab Profile 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.
Lindab Profile присъства чрез
производствените и
дистрибуторските си обекти в 31
страни в Европа. Централният офис
на Групата Lindab се намира във
Förslöv, 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.
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подчератана функционалност

lindab | we simplify construction
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Lindab CRAFT е достъпна покривна водоотвеждаща система, проектирана и
произведена в съответствие с европейските стандарти. Lindab CRAFT ви предлага
бърз, лесен и интуитивен монтаж, без възможности за допускане на грешки дори при
изпълнение от непрофесионалисти.

СЪЕДИНИТЕЛНА ТРЪБА
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Елементите са изработени от висококачествена шведска стомана с 275 g/m2
цинково покритие. Допълнително има нанесен пасивиращ слой, грунд и полиестер с
дебелина 35 микрона (общо 50 микрона). Тази защита ви дава 15 години гаранция против
корозия и за устойчивост на цвета .
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ЪГЪЛ ВЪТРЕШЕН 90°
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Lindab CRAFT е водоотвеждаща система, съвместима с всички типове покривни
покрития!
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ЪГЪЛ ВЪНШЕН 90°

3 модела носещи скоби за улука
завършена система с широка гама аксесоари
много добра антикорозионна защита
минимална поддръжка
високо качество на добра цена
лесен и интуитивен монтаж
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ЪГЪЛ ВЪТРЕШЕН 135°

GAI 135
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ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

Цветове

PH
МАНШОН

НАКРАЙНИК ЗА ОТТИЧАНЕ

Lindab CRAFT се предлага в най-разпространените три цвята за покривно
водоотвеждане.
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Забележка: Отпечатаните цветове не отговарят напълно на реалните!

ЪГЪЛ ВЪНШЕН 135°

GAO 135

