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Existuje mnoho důvodů,  
proč se rozhodnout pro Lindab

 
 

Lindab je značka vysoce kvalitních stavebních komponentů ze švédského 

ocelového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky  

a designéry. Nejen kvalita a funkčnost, ale právě i design je důležitým 

parametrem střech Lindab.

Zastřešíme Vaše sny
Střechu pro Váš vysněný domov budete vybírat pravděpo‑

dobně jen jednou za život. Pokud zvolíte střechu Lindab, 

můžete si být jisti, že tímto rozhodnutím ušetříte peníze 

i čas. Lindab nabízí vše nezbytné k zajištění funkčnosti 

a skvělého vzhledu Vaší střechy, která bude fungovat bez 

náročné údržby a dodatečných nákladů dlouhá desetiletí.

Proti přírodním živlům 
máme řešení
Naše krytiny dokáží bez problémů čelit přírodním živlům. Extrémně odol‑

né vůči krupobití i prošlápnutí jsou krytiny vyráběné z plechu o tloušťce 

0,6 mm s příznačným názvem STRONG. Řešení tlumení vibrací způso‑

bených větrem a deštěm nabízí vrstva Sound Control. Před sněhem a le‑

dem ochrání střechu a přilehlé okolí systém bezpečnostních prvků Safety.

Najdeme nejvhodnější řešení do každého prostředí!
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Lehké  
střešní krytiny Lindab

Krytiny Lindab dávají střechám dokonalý vzhled a skýtají 

možnost zvolit střešní krytinu ve stylu a barvě korespondu‑

jící s dalšími stavebními prvky. Moderní materiál předurčuje 

krytiny Lindab k užití na novostavby, současně jsou díky 

velmi nízké hmotnosti vhodné i na rekonstrukce starších 

objektů. Své uplatnění nacházejí v městské zástavbě 

i na venkovských staveních. 

Lehké střešní krytiny Lindab jsou vyráběny z vysoce kva‑

litního ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou 

Classic, Elite MAT, Elite a Durafrost. Splňují veškeré es‑

tetické, technické i funkční požadavky kladené na střešní 

krytinu. Jsou profilovány do tvaru klasických střešních ta‑

šek s výraznou, nebo naopak nižší vlnou. Mezi profilované 

krytiny řadíme také krytinu SRP Click, která je dokonalou 

imitací falcované krytiny. Pro její hladký povrch, jednoduchý 

design a nadčasovost je velmi vyhledávaným typem krytiny 

pro moderní novostavby, stejně jako pro rekonstruované 

objekty.

Ocelový, žárově pozinkovaný plech je pokrytý zvolenou 

barevnou povrchovou úpravou, která zajišťuje vysoce es‑

tetický vzhled a současně chrání ocelové jádro proti korozi. 

Povrchové úpravy Classic, Elite MAT a Elite dávají spolu 

s ocelovým jádrem krytinám Lindab odolnost a pevnost, 

díky kterým velmi dobře čelí náročným podmínkám, jimž 

jsou vystaveny nejen v chladné Skandinávii, ale i v našich 

klimatických pásmech. 

Speciální variantou krytiny je provedení STRONG. V tomto 

případě jsou krytiny vyrobené ze silnějšího materiálu. Jsou 

proto odolnější nejen vůči prošlápnutí vlny, ale také proti 

zatížení sněhem a manipulaci při montáži. Jsou vhodné 

do horských oblastí na složité střechy nebo tam, kde se 

předpokládá budoucí pohyb osob z důvodů údržby. 

 Charakteristickou vlastností krytin Lindab je snadná a rych‑

lá montáž, dlouhá životnost a minimální údržba.
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Švédská kvalita  
pro české střechy

Klasický vzhled  
skládané krytiny
Taškové krytiny jsou profilovány do tvaru klasických skládaných ta‑

šek ve výrazném designu nebo naopak nenápadných profilů. Výška 

vln od  

27 do 48 mm vytváří plastický dojem a výrazně ovlivňuje tuhost 

pásů. Čím vyšší vlna, tím je profil pevnější. 

Krytiny jsou dokonalou imitací klasické skládané střešní krytiny. Mo‑

hou tak splynout s okolní zástavbou, nebo naopak volbou výrazné 

barvy vystoupit z davu. 

Užití pro nízké sklony a bezúdržbovost 
Výhodou profilovaných plechových krytin Lindab je možnost montá‑

že na velmi nízké sklony, a to již od 14°, bez nutnosti bednění a pou‑

žití těžkých asfaltových pásů pro zajištění vodotěsného podstřeší. 

Povrch krytin je naprosto hladký a neposkytuje prostor pro zachytá‑

vání nečistot. Premiové povrchové úpravyz jsou stálobarevné, proto 

není třeba střechy natírat. Taškové krytiny nekřehnou a nepraskají, 

nemusí se tedy měnit a není nutná jejich složitá údržba.

Vysoká životnost
Žárově pozinkovaný ocelový plech je opatřený speciálními ochran‑

nými vrstvami Classic, Elite MAT a Elite, které jsou zásadní pro jeho 

životnost. Krytina SRP Click je dostupná navíc v prvotřídní povrchové 

úpravě Durafrost. Materiál je vysoce odolný, pevný a velmi dobře čelí 

náročným klimatickým podmínkám. Povrchová úprava chrání oce‑

lové jádro před mrazem i slunečním zářením. Poskytuje mimořádně 

vysokou životnost, v závislosti na konkrétním prostředí a provedení 

krytiny. 
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Nízká hmotnost  
krytin – jen 5 kg/m2

Nízká hmotnost, pouhých 5 kg/m2, je jednou z 

hlavních výhod krytin Lindab. V případě novo‑

stavby lze díky tomu ušetřit na dimenzi krovu 

a základů značné finanční prostředky. V případě 

starších budov pak šetří náklady na rekonstruk‑

ci krovu. V případě staticky neúnosných nebo 

lehkých krovů je lehká střešní krytina jediným 

východiskem.

Přesnost zpracování a rychlá montáž
Charakteristickou vlastností pro krytiny Lindab je vysoká kvalita zpraco‑

vání a přesnost. Krytiny se vyrábí na míru každé střechy, podle podkladů 

technického oddělení. Technické oddělení na základě výkresové do‑

kumentace nebo jiných podkladů vypracuje přesné zadání pro výrobu, 

včetně kladečského plánu pro následnou montáž. Pro montáž dopo‑

ručíme certifikované firmy, které absolvovaly odborná školení a získaly 

certifikát společnosti Lindab.

Dokonalá funkce  
střešního pláště
Střešní systémy Lindab představují kompletní a ucelenou nabídku 

všech potřebných prvků a doplňků, které zajišťují bezvadnou funkci 

střešního pláště. 

Ke každému typu krytiny Lindab přísluší originální doplňky, současně 

lze vyrobit jakékoli atypické klempířské prvky. 
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krytina 
 Lindab Topline

Výhody krytiny Lindab Topline
• dvojitá vodní drážka pro maximální ochranu proti zatečení 

• vysoká životnost díky kvalitním povrchovým úpravám

• nízká hmotnost pro minimální zatížení krovu

• výška vlny 42 mm pro vyšší tuhost a pevnost krytiny 

• délka modulu 400 mm

• přesné zpracování pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost

• záruka až 30 let dle zvolené povrchové úpravy

• široký výběr barev pro sladění s ostatními prvky stavby

• atraktivní vzhled

Lindab STRONG je navíc
• extrémně odolná proti krupobití

• extrémně odolná vůči prošlápnutí

• extrémně silná: zabraňuje  

   deformaci při montáži
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Vlny, které chrání
Tato střešní krytina se hodí na všechny typy 

budov se sklonem střechy od 14°. Je pro ni 

typický vysoký profil 42 mm, který jí dodává 

větší tuhost a atraktivní vzhled s nepřehléd‑

nutelnou výraznou vlnou. Krytina je navíc 

opatřena dokonale propracovanou pojist‑

nou vodní drážkou, která v místě napojení 

slouží jako ochrana proti zatečení i při 

extrémních povětrnostních podmín‑

kách. Vyrábí se v široké škále barev‑

ných odstínů, což dává možnost 

barevně sladit krytinu s okapovým 

systémem, fasádou či okolní zá‑

stavbou.

p
oj

is
tn

é 
vo

d
ní

 d
rá

žk
y

Zinkování
275 g/m2

U nás 
platíte
pouze

za krycí 
šířku

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

tloušťka
0,6 mm

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon
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krytina 
 Lindab Ideal

Lindab STRONG je navíc
• extrémně odolná proti krupobití

• extrémně odolná vůči prošlápnutí

• extrémně silná: zabraňuje  

   deformaci při montáži

Výhody krytiny Lindab Ideal
• nejrozšířenejší varianta krytiny na trhu

• ekonomicky nejméně náročná krytina

• výška vlny 27 mm

• možnost volby modulu 350 mm nebo 400 mm

• povrchové úpravy Classic, Elite MAT, Elite

• záruka 15 až 30 let dle zvolené povrchové úpravy

Varianta STRONG
Střešní krytina Lindab Ideal se vyrábí i ve variantě STRONG ze silnějšího ple‑

chu o tloušťce 0,6 mm, která je extrémně pevná a poskytuje tak dokonalou 

ochranu pro domy zejména v náročnějších klimatických podmínkách. Varian‑

ta STRONG je k dispozici ve pěti nejvyhledávanějších barevných odstínech – 

cihlově červené, tmavě červené, hnědé, tmavě šedé a břidlicově šedé.
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Ideální ekonomické řešení
Jedná se o nejrozšířenější variantu krytiny na trhu, ekonomicky nejméně 

náročnou, přitom 100% funkční a estetickou. Tato střešní krytina s výškou 

vlny vlny 27 mm se hodí na všechny typy budov se sklonem střechy od 14°. 

Vyrábí se v široké škále barevných odstínů, což dává možnost barevně sladit 

krytinu s okapovým systémem, fasádou či okolní zástavbou.

Zinkování
275 g/m2

U nás 
platíte
pouze

za krycí 
šířku

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

tloušťka
0,6 mm

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon
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Výhody krytiny Lindab Mega
• vysoká životnost díky kvalitním povrchovým úpravám

• nízká hmotnost 5 kg/m2 pro minimální zatížení krovu 

• výška vlny 30 mm

• možnost volby modulu 350 mm nebo 400 mm

• výrazný a atraktivní románský styl

• přesné zpracování pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost

• široký výběr barev pro sladění s ostatními prvky stavby

• povrchové úpravy Classic, Elite MAT a Elite 

• záruka až 30 let dle zvolené povrchové úpravy
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Zinkování
275 g/m2

U nás 
platíte
pouze

za krycí 
šířku

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

Tato střešní krytina se hodí na všechny typy budov se sklonem střechy 

od 14°. Pro krytinu Lindab Mega je typický atraktivní románský styl s výškou 

vlny 30 mm. Krytinu je možno volit v délce modulu 35 a 40 cm. Vyrábí se 

v široké škále barevných odstínů, což dává možnost barevně ji sladit 

 s okapovým systémem, fasádou či okolní zástavbou. Tento model je kombi‑

nací moderního a estetického vzhledu a na střeše působí velmi atraktivně.

krytina 
    Lindab Mega

Atraktivní románský styl

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon
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Výhody krytiny Lindab Goodlock
• unikátní systém kotvení bez viditelných šroubů v ploše

• největší výška vlny 48 mm

• délka modulu 440 mm

• mohutný nosný profil

• šablony 1x0,88 m

• snadná manipulace

• povrchové úpravy Elite MAT a Elite
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Zinkování
275 g/m2

U nás 
platíte
pouze

za krycí 
šířku

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

tloušťka
0,5 mm 5 kg/m2

14°

minimální 
sklon

15°

minimální 
sklon

Lindab Goodlock nabízí unikátní systém kotvení se skrytými šrouby a výškou 

vlny 48 mm. Krytina Goodlock je určena na všechny typy budov se sklonem 

střechy od 15°. Nízká hmotnost (necelých 5 kg/m2) nezatěžuje krovy a umož‑

ňuje použít krytinu pro většinu typů střech.

Díky těmto vynikajícím vlastnostem a velmi atraktivnímu a výraznému vzhledu 

podobnému klasické skládané krytině, je vhodná nejen pro novostavby,

ale také pro rekonstrukce starších střech. Taškové tabule jsou profilová‑

ny do tvaru klasických střešních tašek s krycí šířkou 1000 mm a délkou 

880 mm.

Krytina Lindab Goodlock se vyrábí v několika barevných odstínech, což dává 

možnost ji barevně sladit s okapovým systémem, fasádou či okolní zástav‑

bou.

krytina 
 Lindab Goodlock

Bez šroubování v ploše
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Moderní lehká střešní krytina se stojatou drážkou, která byla inspirována 

klasickou falcovanou krytinou. Způsobem a jednoduchostí montáže patří 

mezi profilované, vzhledem ji řadíme mezi krytiny drážkové. To, co ji dělá tak 

atraktivní, je především velmi snadná montáž. Oproti klasické drážkované 

krytině, s níž má společnou svou nadčasovost a spolehlivost, má velkou 

výhodu ve své jednoduchosti. Jednoduše se zaklapnou lamely krytiny a prá‑

ce je hotova.

Výhody krytiny Lindab SRP CLICK
• velmi atraktivní a nadčasový vzhled

• vhodná na moderní novostavby i rekonstruované starší objekty

• jednoduchá a rychlá montáž bez speciálních strojů nebo nářadí

• možnost pokládky na nízké sklony střechy bez přidaných pojistných  

 vrstev střešní skladby

• kompletní systém s příslušenstvím

• redukce vibrací způsobených větrem a deštěm vrstvou Sound Control

• možnost využít i k opláštění fasády

• široká škála barev 

• povrchové úpravy Classic, Elite MAT, Elite a Durafrost

• varianta STRONG – vysoká pevnost plechu 0,6 mm

Varianta STRONG
Lindab SRP Click je k dispozici v nejběžnějších barevných odstínech v povr‑

chových úpravách Classic, Elite MAT či Elite. Nově také ve variantě STRONG 

ze silnějšího plechu o tloušťce 0,6 mm. Varianta STRONG je k dispozici 

ve dvou atraktivních šedých odstínech – střední a břidlicově šedá v povrcho‑

vé úpravě Durafrost.

Sound Control
Účinná redukce vibrací způsobených větrem a deštěm. Není standardně 

součastí krytiny, aplikuje se na přání zákazníků. Díky vrstvě Sound Control 

neucítí majitelé domů vibrace ani při mimořádně silném větru. Sound Control 

je vhodné aplikovat zejména tehdy, když se krytina pokládá na latě, nebo 

pokud je stavba na větem exponovaném místě.

Krytina Lindab SRP Click je založena na moderním způsobu spojování plechu na zacvakávací drážku. Předpružená přesně profilovaná drážka 

po uzamčení vytvoří těsný a pevný spoj, což jsou zásadní vlastnosti kvalitní střešní krytiny. Princip krytiny Lindab SRP Click spočívá v profilova‑

ných pásech o pevné šířce 503 mm bez profilace, 500 mm s profilací a délce na míru podle příslušné střechy, do nepřerušené délky 8 m. Při 

delších střešních plochách se pásy bezpečně napojují. 

Kotvení k podkladu je skryto pod krytinou, což je další velkou výhodou. Konstrukce spoje vylučuje jakékoli otevírání nebo zpětné vycvaknutí 

drážky. Dutost drážky zase zamezuje vzlínání vhkosti těsnými spárami. 

krytina 
 Lindab SRP Click

Nejžádanější na trhu díky jednoduché montáži
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Trapézové plechy patří k základním konstrukčním prvkům a oblíbeným střeš‑

ním a stěnovým krytinám s nejlepším poměrem výkonu a ceny.

Nacházejí uplatnění také jako součást moderní architektury.

Vlastnosti jako bezúdržbovost, dlouhá životnost, odolnost vůči korozi i UV zá‑

ření a velmi moderní vzhled z nich dělají atraktivní materiál pro neotřelé a ná‑

padité stavby. Nespočetné množství kombinací profilů, povrchových úprav 

a barev učiní z výběru trapézových plechů pravou lahůdku pro designéry. 

Výhody trapézových plechů  
Lindab Coverline
• vysoká životnost díky kvalitním povrchovým úpravám

• nízká hmotnost 5 kg/m2 pro minimální zatížení krovu 

• výška vlny 18, 35, 45 a 50 mm

• přesné zpracování pro dokonalý vzhled a 100% funkčnost

• široký výběr barev pro sladění s ostatními prvky stavby

• povrchové úpravy Classic, Elite MAT a Elite 

• záruka až 30 let dle zvolené povrchové úpravy

trapézové plechy 
 Lindab Coverline

Nejžádanější na trhu díky jednoduché montáži Méně obvyklé, ale neméně atraktivní řešení
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Základní povrchová úprava dostupná v nejširší škále barev, s vyni‑

kajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s po‑

vrchovou úpravou Classic se pro své dobré vlastnosti a příznivou 

cenu hodí nejen na opláštění administrativních budov, průmyslových 

objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

Vlastnosti:

• široká škála barev

• nízká cena

Inovovaná povrchová úprava krytin Lindab, která představuje výraz‑

ně vysokou kvalitu a dlouhou životnost za poměrně nízký příplatek 

oproti povrchu základnímu. Poskytuje vysokou odolnost proti UV 

záření. Díky tomu jsou barvy krytin vysoce stabilní a střecha má tak 

dokonalý vzhled po dlouhá desetiletí. Elite MAT poskytuje vysokou 

ochranu proti korozi a tím zajišťuje mnohem delší životnost. Krytiny 

jsou odolnější na mechanické poškrábání než krytiny s obvyklý‑

mi povrchy a jsou vysoce odolné jak v běžném prostředí, tak 

v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Vyšší 

mechanickou odolnost oceníte již ve fázi montáže krytiny, 

kdy je díky povrchu Elite MAT méně náchylná na poškrá‑

bání při manipulaci.

Elite MAT

Povrchové úpravy

Design našich střech je tvořen i povrchovou úpravou, díky níž jsou střechy nejen atraktivní a krásné, ale také odolné vůči me‑

chanickému poškození. 

Ze škály povrchových úprav si jistě vyberete, ať už hledáte ekonomické řešení s dobrým poměrem cena – výkon, nebo vyžadu‑

jete prvotřídní kvalitu s vysokou zárukou a dlouhou životností i se skvělým designem.

Classic

Elite MAT

Vlastnosti:

• vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší

• vynikající ochrana proti korozi

• vysoká barevná stabilita

• odolnost proti mechanickému poškození

• atraktivní odstíny

• sametově matný povrch

Elite MAT

30
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je nejpokročilejší povrchová úprava s vylepšenou odolností a mat‑

ným, jemně krystalickým povrchem podtrhujícím kvalitu a design. 

Materiál Durafrost je dostupný převážně v šedých odstínech a je 

velmi vhodný pro střešní a stěnové konstrukce. Díky matnému povr‑

chu nejsou viditelná zvlnění plechu, která jinak nelze technologicky 

vyloučit a pro falcované krytiny jsou obecně typická. Díky sníženému 

odrazu světla se tyto nerovnosti na Durafrostu nezobrazují.

Vlastnosti:
• nádherný, jemně krystalický povrch

• nejatraktivnější barevné odstíny

• odolnost proti poškrábání

• vysoká míra zinkování 350g/m2

• tloušťka povrchové úpravy 30 µm

• vysoká korozivní odolnost třídy RC4

• matný, strukturovaný vzhled

• nízká odrazivost světla

• záruka 40 let 

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, 

jsou výrobky s povrchovou úpravou Elite ta nejlepší volba! Díky uni‑

kátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých 

parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu střechy po dlouhá 

desetiletí. Povrchová úprava Elite má jemně strukturovaný povrch 

a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli 

proti korozi i UV záření. Lépe také odolává prostředí se zne‑

čištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od oka‑

pového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až 

po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické 

zpracování.

Elite MAT

P

Durafrost

Elite
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lehké konstrukční 
profily Construline,  
zabezpečení střech 

Safety

10LET
15LET

až 30LET
až 40LET

až

profilované  
krytiny a tabule  

v provedení  
Classic

profilované, falcované 
krytiny a tabule  

v provedení Elite,  
Elite MAT,  

okapový systém  
Rainline, Rainline MAT

falcované krytiny  
a tabule  

v provedení  
ALU PVDF,  
ALU 560  

a Elite Durafrost

Seznam všech vad, které jsou zahrnuty do záruky
• nestejnoměrná barevnost plochy krytiny

• změna odstínu střešní krytiny nebo klempířských prvků více než připouští norma

• defekt povrchové úpravy prasknutím nebo odloupnutím (s výjimkou střižných a řezných hran, dříve poškozených míst 

 a projevů tzv. bílé koroze způsobené skladováním)

• lokální korozivní projevy v ploše střešní krytiny nemající souvislost se zjevnými vnějšími vlivy

• prorezivění materiálu s následkem zatečení do konstrukce střechy

• ztráta funkce výrobku

bezpečnostní prvky střech 
 Lindab Safety

lehké konstrukční 
profi ly Construline, 
zabezpečení střech 

Protectline

10lEt
15lEt

až 30lEt
až 40lEt

až

profi lované 
krytiny a tabule 

v provedení 
Classic

profi lované, falcované 
krytiny a tabule 

v provedení Elite, 
okapový systém 

Rainline, Rainline MAt

falcované krytiny 
a tabule 

v provedení 
AlU PVDf, 
AlU 560 

a Elite Durafrost

O
CELOVOVO ÁVÁV ZÁZÁZ

RU
K

AA
K

A
K

www.lindab.cz

 Záruční list, 
manuál údržby 
a pokyny pro 
skladování výrobků 
Lindab
k zakázce č. …

Nadstandardní záruky Lindab 
Lindab poskytuje na své výrobky nadstandardní záruky. K Vaší re‑

klamaci, pokud nastane, se postavíme čelem a nenecháme Vás 

na holičkách. Přesně definujeme, co je předmětem záruky a jaké 

v dané situaci poskytneme řešení. Odstraníme uvedené vady zboží 

dle pravidel uvedených v tabulce vždy s ohledem na charakter 

a rozsah poškození, zboží, a to způsobem dle svého uvážení tak, že 

zboží buď opravíme, nebo vyměníme za nové.

C
on

st
ruline, Safety
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Seznam všech vad, které jsou zahrnuty do záruky
• nestejnoměrná barevnost plochy krytiny

• změna odstínu střešní krytiny nebo klempířských prvků více než připouští norma

• defekt povrchové úpravy prasknutím nebo odloupnutím (s výjimkou střižných a řezných hran, dříve poškozených míst 

 a projevů tzv. bílé koroze způsobené skladováním)

• lokální korozivní projevy v ploše střešní krytiny nemající souvislost se zjevnými vnějšími vlivy

• prorezivění materiálu s následkem zatečení do konstrukce střechy

• ztráta funkce výrobku

Sortiment bezpečnostních prvků poskytuje individuální 

řešení pro danou krytinu a poskytuje především ab‑

solutní bezpečnost pohybu po střeše a ochranu před 

sněhem. Více v samostatném katalogu.

bezpečnostní prvky střech 
 Lindab Safety

Lindab Safety
Lindab Safety je kompletní systém prvků pro zabezpečení pohy‑

bu osob při práci na střeše. Současně chrání střechu a její bez‑

prostřední okolí při sesuvu sněhu apod.

Obsahuje řadu prvků v lakovaném nebo pozinkovaném provede‑

ní včetně kotvící techniky pro všechny typy střech.

Výhody systému  
Lindab Safety
• široký sortiment prvků 

‑ lávky, žebříky, zachytávače sněhu

• snadná montáž

• pozinkovaná nebo lakovaná ocel

• nejvyšší úrověň zabezpečení

• vhodné pro všechny typy střech

• vyvinuto a certifikováno podle přísných  

skandinávských předpisů

Bezpečnost v každém počasí
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Legenda mezi okapy
Lindab je největším výrobcem odvodňovacích systémů ve Skandinávii. V České republice 

dodává okapy na stavby všeho druhu od roku 1993. Odvodňovací systém Lindab byl jed‑

ním z prvních produktů svého druhu na českém trhu. Velmi brzy si získal oblibu a pevnou 

pozici mezi zákazníky a stal se jedním z nejprodávanějších systémů odvodnění na trhu. 

Dlouholetá zkušenost a úzká spolupráce se špičkovými odborníky i konečnými uživateli 

umožňuje nalézat stále nová, chytřejší a dokonalejší řešení. 

Jedinečné vlastnosti  
úpravy Elite
• vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší

• nejlepší ochrana proti korozi

• největší barevná stabilita

• vysoká odolnost vůči mechanickému poškození

• nejdelší předpokládaná životnost

• atraktivní odstíny

okapový systém 
 Lindab Rainline

Povrchová úprava Elite
Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je 

systém s povrchovou úpravou Elite ta nejlepší volba! Díky unikátnímu 

složení dosahuje vynikajících výsledků a zajistí dokonalý vzhled a ochra‑

nu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava Elite má jemně strukturovaný 

povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně 

oceli proti korozi i UV záření. Lépe také odolává prostředí se znečištěným 

ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od okapového systému přes 

taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější 

strojové nebo mechanické zpracování.
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9 odstínů v povrchové 
úpravě Elite a 3 odstíny  
v matném provedení
Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou 

po obou stranách zaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním 

vlivům, velmi dobrou ochranu proti korozi a přirozeně trvanlivou 

a přitažlivou stálobarevnou povrchovou úpravu. Můžete volit  

z 9 barevných odstínů včetně 2 metalických a 3 odstínů matných 

povrchů.

Sladění okapů s barevným pojetím domu je na Vás. Mohou nená‑

padně doplňovat celkovou barevnou kompozici domu, nebo se stát 

výrazným a odvážným prvkem dotvářejícím originální podobu celé 

stavby.

Okapový systém Lindab Rainline se vyrábí plně automatizovanou technolo‑

gií za použití nejmodernějších výrobních linek. Díky tomu je výjimečný přes‑

ností všech prvků. Proto se snadno a rychle montuje.

Výroba z předlakované oceli
Jedinečnost Lindab Rainline mimo jiné spočívá spočívá také v technologii 

výroby z předlakované oceli. Povrchová úprava Elite je nanášena ještě před 

tvarováním prvků, proto je rovnoměrná a chrání ocelový plech i ve spojích 

a na méně dostupných a namáhaných místech.

Automatizovaná výroba ve Švédsku,  
unikátní přesnost výroby
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Řešení detailů pomocí  
doplňků střešního systému

Systémy Lindab jsou dodávány včetně všech doplňků potřebných pro doko‑

nalou funkci střešního pláště. Krytina ve spojení s doplňky umožňuje dokonalé 

vyřešení všech detailů střechy a přispívá ke zjednodušení pokládky. Atypické 

prvky lze vyrobit z rovinných plechů se stejnou povrchovou úpravou a ve stej‑

né barvě jako krytina.

Další doplňky střešních systémů najdete v cenících. Ke každému typu kry‑

tiny přísluší originální doplňky, které se nedají kombinovat. Konzultuj‑

te použití doplňků s techniky společnosti Lindab. 

koncový  
hřebenáč

hřebenáč
+ čelo hřebenáče rozdělovací  

hřebenáč

doplňky k hřebeni

větrací pás  
hřebene difúzní fólie

ochranná  
větrací mřížka

těsnění

samovrtný šroub  
s těsnící podložkou

kotvení

závětrné  
lišty

oplechování

 
průchodka

střešní  
výlez

střešní prostupy

příchytka  
hromosvodu
hřebenová

příchytka  
hromosvodu

univerzální

uchycení hromosvodů
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Kvalitní  
technický servis

V několika jednoduchých krocích Vás provedeme celým procesem od poptáv‑

ky přes objednávku až k dodávce materiálu na Vaši stavbu. Naši technici Vám 

poradí s výběrem vhodného typu krytiny, materiálu i povrchové úpravy s ohle‑

dem na specifika Vaší stavby. Vypracují zdarma nezávaznou cenovou nabídku, 

prokonzultují případné změny, připraví kladečský plán a rozpis materiálu – to vše 

s ohledem na minimum nutných prořezů a tím optimalizaci nákladů.

Zavolejte nám
Kontaktujte obchodní oddělení Lindab (tel. 724 878 028), nebo přímo náš výrobní 

závod Lindab Hustopeče na  (tel. 724 996 345), kde se s Vámi technici domluví 

na podobě podkladů pro výpočet cenové nabídky, případně zodpoví Vaše dotazy 

a poradí s výběrem. Jako podklady pro zpracování cenové nabídky nejlépe poslouží 

projektová dokumentace, např. půdorys střechy nebo krovu. Jedná‑li se o starší 

střechu, je vhodné zaměřit její skutečný stav. 

Ocel, které můžete věřit
Technologie plechových střešních krytin se začala vyvíjet během  

19. století, avšak ocel se jako střešní materiál používala již mnohem 

dříve. Nové způsoby válcování plechu vedly ke zlevnění. Zavedení 

pozinkování pak přispělo ke snižování plošné hmotnosti plechů, povr‑

chové úpravy znamenaly stále vyšší odolnost a životnost. Plech se stal 

atraktivním střešním materiálem po stránce estetické, finanční i archi‑

tektonické.

Vypracujeme  
cenovou nabídku
Technici Lindab Vám nabídku přibližně do 3 dnů zdarma zpracují 

a zašlou mailem nebo faxem na Vámi uvedené číslo. Taškové 

tabule se vyrábí na míru krovu s přesností na 1 cm. Minimalizuje 

se tak odpadový materiál vzniklý prořezem. Nabídka a kladečský 

plán s přesným rozpočtem materiálu jsou zpracovávány v pro‑

gramu Lindab Roofer. 

Doporučíme prodejce  
a montážní firmy
Oblastní zástupci Lindab Vám mohou doporučit seznam pro‑

dejců ve Vašem regionu nebo certifikovanou montážní firmu, 

která již má s montáží krytiny Lindab zkušenosti. 



Divize Lindab Stavební komponenty  je jednou z obchodních oblastí Lindab  

Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systé‑

mová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební 

systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Divize Lindab Profil pro oblast střešních a stěnových systémů je v současné době zas‑

toupena ve více než 25 zemích po celé Evropě.
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Lindab Sales CZ s.r.o.
Sídlo společnosti: Logistiská 102, 273 51 Pavlov

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

Zobrazení barev v tisku a na monitoru je pouze orientační, závisí na vlastnostech a nastavení vašeho monitoru a nemusí odpovídat realitě. Pro 
určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy, je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL 
(nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

e‑mail: info@lindab.cz

www.lindabstrechy.cz ❙ www.lindabokapy.cz ❙ www.lindabstavby.cz

Manažer prodeje pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 602 544 616
Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ, tel: +420 724 510 185

www.lindab.cz

Obchodní zástupci společnosti Lindab
Praha, střední a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545

Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202

Střední a severní Morava, tel.: +420 602 544 616

Vysočina a jižní Morava, tel.: +420 724 291 318

Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660
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Hustopeče
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