
Acoperiș din țigle metalice Lindab
Lasă o impresie de durată
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Crează-ți propriul stil

Acoperişul din ţigle metalice de la Lindab este durabil şi elegant, 

conferind un aspect excelent construcţiilor moderne, dar în acelaşi 

timp se integrează plăcut şi armonios în arhitectura clădirilor vechi.

Poţi opta pentru un acoperiş într-o culoare clasică sau poţi alege 

dintr-o mare varietate de nuanţe moderne. Oricare ar fi alegerea ta în 

ceea ce priveşte culoarea, tipul de acoperire a suprafeţei sau profilul 

ţiglei metalice, poţi fii sigur că acoperişul va fi deopotrivă estetic şi 

rezistent, pregătit să facă faţă trecerii timpului.

Acoperișul din țigle metalice Lindab pe scurt
•	 rezistent	şi	elegant	

•	 pentru	construcţii	noi	sau	renovări	

•	 uşor	de	montat

•	 greutate	redusă

•	 culori	rezistente	în	timp

•	 durabilitate	garantată	

•	 calitate	excepţională	
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O soluție completă de la 
început până la sfârșit 

Ţiglele metalice de la Lindab sunt fabricate din oţel galvanizat la 

cald, protejat în sistem multistrat pe ambele feţe, ceea ce conferă o 

remarcabilă rezistenţă la coroziune.

Diferite variante de acoperire
Acoperirea finală pe bază de poliester menţine culoarea ca nouă pe 

toată durata de viaţă a acoperişului.

Stratul de poliester lucios conferă strălucire acoperişului şi totodată 

previne formarea muşchilor sau lichenilor. Poliesterul mat îi dă 

acoperişului o notă de eleganţă clasică. High Build Poliester este 

o variantă de acoperire ce oferă pe lângă strălucire expresivă, o 

protecţie anticorozivă superioară şi o excelentă rezistenţă la zgâriere.

Un sistem complet pentru acoperiș
Pe lângă ţiglele metalice, îţi punem la dispoziţie o gamă completă de 

accesorii: elemente de tinichigerie, elemente de ventilaţie, profile de 

etanşare, folie anticondens, şuruburi pentru fixare, accesorii pentru 

siguranţa acoperişului - toate pentru un sistem complet şi având 

aceleaşi caracteristici de o calitate deosebită. Sistemul de jgheaburi şi 

burlane, un sistem cu adevărat complet şi eficient, întregeşte armonios 

ansamblul. Iar în final poţi fii convins că vei avea un acoperiş elegant, 

simplu de montat şi perfect funcţional indiferent de vremea de afară.
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Oțelul are, fără îndoială, 
avantaje remarcabile

Reducerea costurilor, timpul înseamnă bani, rezistenţă în timp – 

acestea sunt conceptele la ordinea zilei. Când alegi oţelul de la 

Lindab pentru acoperişul tău, construieşti economic şi durabil, fără 

a compromite însă aspectul estetic ori funcţionalitatea.

Greutate redusă
Oţelul este un material versatil, ce poate fi modelat astfel încât să 

satisfacă toate exigenţele. Unul dintre nenumăratele sale avantaje 

este că poate fi folosit pentru construcţii cu structură uşoară. 

Mai mult decât atât, atunci când foloseşti ţiglele metalice pentru 

renovarea unui acoperiş, nu mai este nevoie de consolidarea 

structurii de rezistenţă a construcţiei. Datorită greutăţii reduse, 

ţiglele metalice sunt alegerea ideală în cazul acoperişurilor cu 

suprafaţă mare.

Uşor de montat
Panourile de ţiglă metalică sunt livrate la locul construcţiei special 

dimensionate pe măsura cerinţelor tale. În felul acesta, se elimină 

pierderile de material, iar montajul devine foarte rapid şi uşor. Gama 

noastră completă de elemente de tinichigerie şi accesorii speciale 

simplifică şi mai mult montajul.

Durabilitate garantată
Atunci când alegi un sistem complet pentru acoperiş, Lindab îţi 

oferă 15 ani garanţie. Iar tu ai siguranţa că acoperişul îţi va proteja 

casa pentru multă vreme de acum înainte.

Un produs original Lindab va fi însoţit întotdeauna de certificatul de 

garanţie. Pentru mai multe informaţii, te rugăm să iei legătura cu 

dealerul tău Lindab.
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Profile distincte

Vrei sa știi mai multe despre acoperișul din țigle metalice Lindab? 
Intră pe www.lindab.ro

Nordic 400

Gamă culori:  20 culori  
(acoperire PE, MPE și HBPE)

Grosime: 0.5 mm

Lăţime utilă / brută:  
1000 mm / 1095 mm

Înălţime totală: 60 mm

Decupaj contur, suprapuneri invizibile

Skane

Gamă culori:  
15 culori (acoperire PE)

Grosime:  0.5 mm

Lăţime utilă / brută:  
1100 mm / 1175 mm

Înălţime totală:  39 mm

Decupaj contur, suprapuneri invizibile

LTM 300

Gamă culori:  maro și roșu închis 
(acoperire PE)

Grosime:  0.45 mm

Lăţime utilă / brută:  
1100 mm / 1175 mm

Înălţime totală:  39 mm

Decupaj contur, suprapuneri invizibile

Prima 35/40

Gamă culori:  15 culori (acoperi-
re PE) și 6 culori (acoperire MPE)

Grosime:  0,5 mm

Lățime utilă/brută: 
1100 mm / 1180 mm

Înălţime totală:  45 mm

Smart

Gamă culori:  maro și roșu închis 
(acoperire PE)

Grosime:  0,45 mm

Lățime utilă/brută: 
1100 mm / 1180 mm

Înălţime totală:  45 mm

Maxima 35

Gamă culori:  maro și roșu închis 
(acoperire PE)

Grosime:  0,45 mm

Lățime utilă/brută: 
1130 mm / 1170 mm

Înălţime totală:  35 mm

Maxima 40

Gamă culori:  15 culori 
(acoperire PE)

Grosime:  0,5 mm

Lățime utilă/brută: 
1130 mm / 1170 mm

Înălţime totală:  35 mm

Goodlock

Gamă culori:  6 culori  
(acoperire MPE)

Grosime:  0,5 mm

Lățime utilă/brută: 
1000 mm / 1116 mm

Înălţime totală:  48 mm
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Soluții pentru toate cerințele Acoperire de durată într-o gamă 
variată de culori

Culoarea acoperişului se va menţine ca nouă vreme îndelungată graţie acoperirii finale pe 

bază de poliester. High Build Poliester este o soluţie inovatoare de acoperire - o combinaţie 

de straturi succesive de protecţie şi granule speciale, ce oferă calităţi anticorozive 

superioare şi o excelentă rezistenţă la zgâriere. Acoperirea HBPE este recomandată zonelor 

cu grad ridicat de poluare.

Această gamă de culori este generală şi poate suferi modificări. 

Pentru informaţii de actualitate, te rugăm să consulţi reprezentanţii Lindab. 
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Sistem complet de accesorii
Îţi punem la dispoziţie o gamă 
completă de accesorii, de la elemente 
de tinichigerie – standard sau special 
făcute – până la şuruburi. Totul 
pentru ca acoperişul să se integreze 
plăcut în arhitectura construcţiei tale, 
respectând atât culoarea, cât şi stilul.

Protecție multistrat
Ţiglele metalice de la Lindab sunt 
fabricate din oţel galvanizat la cald, 
protejat în sistem multistrat pe 
ambele feţe, astfel că se comportă 
excelent la solicitările mecanice, nu 
crapă şi nu se sparg. Stratul final pe 
bază de  poliester la exterior şi lac 
epoxi la interior conferă rezistenţă 
sporită.  Toate variantele de 
acoperire sunt fără PVC.

Un cadru elegant
Sistemul de jgheaburi și burlane 
completează ansamblul casei 
tale. Se distinge printr-o calitate 
excepţională, fiind un sistem flexibil, 
uşor de instalat şi cu îmbinări 100% 
etanşe.

Zero condens
Folia anticondens de la Lindab lasă 
acoperişul să respire. Structura 
sa specială permite evacuarea 
aerului încarcat cu vapori, dar în 
acelaşi timp împiedică pătrunderea 
umidităţii, facilitând o ventilaţie 
corespunzătoare a straturilor 
acoperişului.
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010 Alb
PE

022 Gri deschis
PE

113 Bej
PE

152 Galben deschis
PE

116 Galben închis
HBPE

434 Maro
PE, MPE, HBPE

412 Roșu foc
PE

742 Cărămiziu
PE, MPE, HBPE

747 Roșu mat
MPE 

758 Roșu închis
PE, HBPE

762 Terracotta
MPE

874 Verde închis
PE

830 Verde pădure
MPE

087 Gri închis
PE, HBPE

015 Negru
PE, MPE, HBPE

502 Albastru deschis
PE

542 Albastru neutru
PE

524 Albastru închis
PE

778 Arămiu
HBPE

045 Silver metalic
PE, HBPE
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Lindab Profile este o divizie a Grupului Lindab care dezvoltă, 

produce şi promovează soluţii şi sisteme eficiente, economice şi 

estetice din oţel pentru industria construcţiilor.

Lindab Profile este prezentă prin unităţi de producţie şi distribuţie 

în 31 de ţări din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este 

Förslöv, în sudul Suediei.

Filiala Lindab România a fost înfiinţată în 1994. În toţi aceşti ani 

de activitate pe piaţa românească, ne-am impus ca furnizori de 

produse şi servicii  de calitate superioară şi parteneri de încredere 

atât pentru antreprize de construcţii şi investitori instituţionali, cât 

şi pentru clienţi particulari.

Produsele şi sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin 

reţeaua naţională de distribuţie.

Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175 
Tel.: +4021 2094 100,   Fax: +4021 2094 124
office@lindab.ro www.lindab.ro
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