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Strešný systém
• Veľkoformátové strešné krytiny Lindab Profil, Mega, Maxima
• Maloformátová krytina Lindab Goodlock
• Krytina so stojatou drážkou Lindab SRP Click
• Falcovaná krytina Lindab Seamline
• Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami Lindab Roca
• Klampiarske prvky
• Strešné príslušenstvo
• Certifikované strešné príslušenstvo

Už viac ako pol storočie Lindab vyvíja, vyrába a predáva produkty z tenkostenných plechov, vďaka čomu 
dnes patrí k vedúcim lídrom na stavebnom trhu v celej Európe. Medzinárodný koncern Lindab Vám ponúka 
produkty a riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty a Ventilácie. Centrála spoločnosti sa 
nachádza v švédskom mestečku Grevie a spoločnosť dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, 
strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Súčasťou 
ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov, 
konštrukčných systémov a riešení, ako aj produkty ventilácií. Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník 
pri Spišskej Novej Vsi a jeho pobočky nájdete v Bratislave, Banskej Bystrici a Nitre.

Lindab

Nájdete nás:

Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

www.stresnysytem.sk alebo www.lindab.sk



Ukončovací hrebenáč na nárožie
vyrobený z jedného kusa

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 13,50 16,20
Premium MATT ks 14,90 17,88
Elite ks 15,90 19,08

Hrebenáč s ventilačným otvorom
Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 22,50 27,00
Premium MATT ks 24,30 29,16
Elite ks 25,30 30,36

Záveterná lišta základná
RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 11,00 13,20
Premium MATT ks 11,50 13,80
Elite ks 12,80 15,36
Pozink ks 9,70 11,64

Odkvapové lemovanie - úzke 205 mm
RŠ=205mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 6,30 7,56
Premium MATT ks 6,80 8,16
Elite ks 7,60 9,12
Pozink ks 5,50 6,60

Prechod rôznych sklonov A/B
RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 7,20 8,64
Premium MATT ks 7,70 9,24
Elite ks 8,50 10,20
Pozink ks 6,90 8,28

Pultové lemovanie s odvetraním
RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m, súčasťou je perforované odvetranie

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 13,10 15,72
Premium MATT ks 13,70 16,44
Elite ks 14,10 16,92
Pozink ks 11,40 13,68

Úžlabie s rozrážačom vody
RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 12,10 14,52
Premium MATT ks 13,80 16,56
Elite ks 14,70 17,64
Pozink ks 10,40 12,48

Hrebenáč škridlový - široký
RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 13,70 16,44
Premium MATT ks 15,70 18,84
Elite ks 16,80 20,16

Čelo hrebenáča
Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 3,80 4,56
Premium MATT ks 4,20 5,04
Elite ks 4,80 5,76

Záveterná lišta základná s prekrytím čelovej dosky
RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 8,80 10,56
Premium MATT ks 9,40 11,28
Elite ks 10,60 12,72
Pozink ks 8,10 9,72

Odkvapové lemovanie - široké 246 mm
RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 7,00 8,40
Premium MATT ks 7,50 9,00
Elite ks 8,30 9,96
Pozink ks 5,90 7,08

Napojenie plechu na múr zhora / zboku
RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 7,80 9,36
Premium MATT ks 8,60 10,32
Elite ks 9,30 11,16
Pozink ks 7,10 8,52

Pultové lemovanie
RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 9,10 10,92
Premium MATT ks 9,70 11,64
Elite ks 10,90 13,08
Pozink ks 8,10 9,72

Úžľabie 
RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic ks 11,90 14,28
Premium MATT ks 13,60 16,32
Elite ks 14,50 17,40
Pozink ks 10,20 12,24

Pri objednávke strešnej krytiny Profil, Mega, Maxima a Topline v množstve menšom ako 30 m2 sa účtuje 
malometrážny príplatok 10,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) alebo 22,00 € bez DPH 

(dodacia doba maximálne do 10 pracovných dní), viď. VPDP strana 37.!

Lindab PROFIL
hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1080 mm (celková šírka 1164 mm), modul 35 cm

Povrchová úprava MJ cena za užitočnú kryciu plochu * cena za celkovú plochu (informatívne)

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Classic m2 8,15 9,78 7,56 9,07

Premium MATT m2 9,40 11,28 8,72 10,47

Elite m2 10,10 12,12 9,37 11,25

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°
Príplatok za zmenu modulu z 35 cm na 30 cm = 0,10 €/m2 bez DPH

Lindab MEGA
hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1080 mm (celková šírka 1150 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava MJ cena za užitočnú kryciu plochu * cena za celkovú plochu (informatívne)

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
Classic m2 8,05 9,66 7,56 9,07

Premium MATT m2 9,30 11,16 8,73 10,48

Elite m2 10,00 12,00 9,39 11,27

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°
Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m2 bez DPH

Lindab MAXIMA
hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1100 mm (celková šírka 1181 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava MJ cena za užitočnú kryciu plochu * cena za celkovú plochu (informatívne)

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
Classic m2 7,65 9,18 7,86 9,43

Premium MATT m2 8,90 10,68 9,14 10,97

Elite m2 9,65 11,58 9,91 11,89

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°
Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m2 bez DPH

Lindab LPA-HU
hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1000 mm (celková šírka 1111 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava MJ cena za užitočnú kryciu plochu * cena za celkovú plochu (informatívne)

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
Classic m2 9,80 11,76 8,82 10,58

LPA sa vyrába v závode Lindab KFT - Maďarsko
max. výrobná dĺžka krytiny = 6,14 m, minimálny sklon 14°

* cena za celkovú plochu krytiny slúži len na porovnanie s konkurenciou a má informatívny charakter

Získajte cenovú ponuku  
do 36 hodín online na www.stresnysystem.sk

KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKAJTE ĎALŠIE ZĽAVY PRI NÁKUPE CEZ NAŠICH ZMLUVNÝCH PARTNEROV.

DOSTUPNÉ FARBY
označenie Lindab 455 010 015 044 045 078 087 412 434 542 524 742 747 758 778 830 874
najbližší RAL 7016 9010 9005 7037 9006 9002 7011 3000 8017 5010 5001 8004 3011 3009 8003 6020 6003
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Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Zachytávače snehu 
Sneholap korunkový Zachytávač snehu sedlový - s výstuhou
pre 1. až 3. snehové pásmo pre 4. až 5. snehové pásmo, RŠ = 307 mm, výstuha hrúbky 0,8 mm

Povrchová  
úprava

MJ € bez DPH € s DPH Povrchová  
úprava

MJ € bez 
DPH

€ s DPH

Classic ks 1,70 2,04 Classic ks 13,00 15,60
Premium MATT ks 1,80 2,16 Premium MATT ks 13,80 16,56
Elite ks 1,90 2,28 Elite ks 14,80 17,76

Spojovací materiál pre veľkoformátové krytiny
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm Nity farebné
spájanie plech-plech, počet kusov v balení = 250 ks počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

Farebná ks/250ks 0,07 0,084 Farebná ks/100ks 0,06 0,072

Farmárske skrutky lakované 4,8 x 35 mm Klinec konvexný
spájanie plech-drevo, počet kusov v balení = 250 ks 1 vedierko = 2 kg, cca 1100 ks, rozmer 2,8 x 32 mm

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

Farebná ks/250ks 0,07 0,084 Pozink 1 vedierko/2kg 12,80 15,36
Kotvenie odkvapových lemovaní k drevenému podkladu, kotvenie 
príponiek pre falc. krytiny

Farmárske skrutky lakované 4,8 x 60 mm Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm
spájanie krytina-sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks spájanie krytina s vysokou vlnou -sedlový sneholap, počet kusov v 

balení = 100 ks

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Povrchová  
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/
MJ

Farebná ks/100ks 0,16 0,192 Farebná ks/100ks 0,16 0,192

Vetracie prvky striech
Vetrací pás hrebeňa - LindRoll Vetrací hrebeň 
šírka = 310 mm, šitý spoj, farby - hnedá, červená, tehlová, čierna farby - tehlový, čierny, hnedý

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Názov MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

LindRoll bm/5bm 4,90 5,88 vetrací hrebeň bm/1bm 0,75 0,90

Ochranná vetracia mriežka - šírka 50 mm Ochranná vetracia mriežka - šírka 80 mm
farba - hnedá, červená farba - hnedá, červená

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Názov MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

OVM 50mm bm/5bm 0,75 0,90 OVM 80mm bm/5bm 0,90 1,08

Poistné strešné fólie pre šikmé strechy
Kontaktná strešná fólia LindabContactFoil 95 Kontaktná strešná fólia LindabContactFoil 135
95 g/m2, rozmer 1,5 m x 50 bm 135 g/m2, rozmer 1,5 m x 50 bm

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Názov MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

Lindab 
ContactFoil 95

1m2/75m2 0,99 1,19 LindabCon-
tactFoil 135

1m2/75m2 1,35 1,62

Kontaktná strešná fólia LindabContactFoil 150 
s integrovanou páskou

Kontaktná drenážna fólia Lindab Metal pod 
falcované krytiny

150 g/m2, rozmer 1,5 m x 50 bm, s integrovanou samolepiacou páskou integrovaná samolepiaca páska

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Názov MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

LindabCon-
tactFoil 150 IP

1m2/75m2 1,50 1,80 Lindab Metal 1m2/37,5m2 6,99 8,39

Obojstranná butylkaučuková páska SP1 Tesnenie EPDM
rozmery: hr =1 mm, š =15 mm, l = 45 bm, napojenie fólie na odkvap, 
lemovanie... 

rozmery: hr = 3 mm, š = 25mm, l = 10bm, (medzispoj plech-plech)

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Názov MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

SP1 ks 13,20 15,84 EPDM bm/10bm 0,96 1,15

35

60

20

výstuha

Odporúčané príslušenstvo

Kvalitné poistné hydroizolačné fólie od nemeckého výrobcu Dörken
Názov MJ/Balenie € bez DPH  

/ MJ
 € s DPH 

/ MJ

Delta VENT N Poistná hydroizolácia pre neodvetrané strechy bez debnenia s vysokou difúznou priepustnosťou 
a vodotesnosťou.

m2/75 m2 1,23 1,48

Delta VENT N PLUS s integrovanými samolepiacimi páskami m2/75 m2 1,65 1,98
Delta VENT S Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou. m2/75 m2 1,39 1,67
Delta VENT S PLUS s integrovanými samolepiacimi páskami m2/75 m2 2,02 2,42
Delta FOXX Poistná hydroizolácia pre debnené neodvetrané strechy. So systémovými doplnkami vhodná na tvorbu 
dažďuodolného podstrešia

m2/75 m2 3,49 4,19

Delta FOXX PLUS integrovanými samolepiacimi páskami m2/75 m2 3,65 4,38
Delta TRELLA Štruktúrovaná deliaca vrstva pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s falcovanou krytinou m2/45 m2 7,42 8,90
Delta TRELLA PLUS s integrovanými samolepiacimi páskami m2/45 m2 8,05 9,66

Názov MJ/Balenie € bez DPH 
/ MJ

 € s DPH 
/ MJ

Opravný lak, 12 ml 1 ks 9,50 11,40
BF 100 Opravná farba, 100 ml (odporúčame) 1 ks 10,80 12,96
Tmel Sika Flex - 11 FC+ (biely, sivý, hnedý) 1 ks 7,10 8,52
Tmel Nova Plast (transparentný) 1 ks 6,80 8,16

Opravné farby a tmely

Názov MJ/Balenie € bez DPH 
/ MJ

 € s DPH 
/ MJ

Tesniaci pás univerzálny, dĺžka 1 m 1 ks 0,60 0,72
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08,vrch.+spod.; SET 1 pár 1,66 1,99
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrchný 1 ks 1,33 1,60
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, spodný 1 ks 1,00 1,20
Tesniaci pás na Goodlock horný + dolný; SET 1 pár 1,66 1,99
Tesniaci pás na Goodlock horný 1  ks 1,33 1,60
Tesniaci pás na Goodlock dolný 1 ks 1,00 1,20
LPTPO Tesnenie k LPA vrchné (pod hrebenáč) 1 ks 1,90 2,28
LPTPU Tesnenie k LPA spodné (k odkvapu) 1 ks 1,70 2,04

Tesnenia

Parotesné fólie a vzduchotesné spojenie Dörken
Názov MJ/Balenie € bez DPH 

/ MJ
 € s DPH 

/ MJ

DELTA-DAWI GP, šírka 3m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm m2/150 m2 1,00 1,20
DELTA-DAWI GP, šírka 2m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm m2/100 m2 0,89 1,07
DELTA-REFLEX Zosilnená viacvrstvová parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty m2/75 m2 1,99 2,39
DELTA-DPC 500 Protivlhkostná zábrana, kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzlínajúcej vode.  
Šírky role: 30 / 50 / 120 cm

m2/50 bm 2,09 2,51

DELTA-MULTI-BAND Lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlín (60 mm x 25 m) ks 14,99 17,99
DELTA-INSIDE BAND Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri (60 mm x 40 m) ks 22,00 26,40
DELTA-PREN Tekuté špeciálne lepidlo na zlepenie presahov DELTA-FOXX (fľaša 850 g) ks 28,90 34,68
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (črievko = 600 ml) ks 13,00 15,60
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (kartuša = 310 ml) ks 10,50 12,60
DELTA-SB 60 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty (60 mm x 30 m) ks 13,00 15,60

Parotesné fólie a vzduchotesné spojenie Juta
Názov MJ/Balenie € bez DPH 

/ MJ
 € s DPH 

/ MJ

Jutafol N 110 Standard m2/75 m2 0,60 0,72
Jutafol Reflex Light 100 s reflexnou vrstvou m2/75 m2 1,00 1,20
Jutafol NAL 170 s AL vrstvou m2/75 m2 1,45 1,74
Jutafol SP 1 Obojstranná, butylkaučuková ( 1mm x 15mm x 45bm ) ks 13,20 15,84
Jutadach SP 38 Obojstranná lepiaca páska ( 0,4mm x 38mm x 50bm ) ks 26,40 31,68
Jutafol TP15 Tesniaca páska pod parozábranu ( 4mm x 15mm x 20bm ) ks 14,70 17,64
TPK Tesniaca páska pod kontralaty ( 3mm x 30mm x 25bm ) ks 11,80 14,16
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Lindab Goodlock Výhody modulovej krytiny  Lindab Goodlock:
• Vysokokvalitný švédsky oceľový plech.

• Tabuľa Goodlock, s najvyššou výškou 
vlny (46 mm) na slovenskom trhu, 
výrazne zvyšuje statickú nosnosť celej strechy a zabezpečuje jej pevnosť s dokonalým vzhľadom.• Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.

• Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci 
a rýchlu realizáciu strešného systému.

• Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje 
krovy.

• Vhodná na rekonštrukciu starších 
objektov, aj na novostavby.• Aplikácia na strechy už od sklonu 15°.

Sk
ryté kotvenieLindab GOODLOCK

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka 1006 mm (celková šírka 1116 mm), 

Povrchová úprava MJ cena za tabuľu

€ bez DPH € s DPH
Premium MATT ks 10,00 12,00
Elite ks 10,70 12,84
max. množstvo na jednej europalete = 150 ks, cena za užitočnú kryciu plochu jednej tabule = 0,88 m2, minimálny sklon = 15°

Kotviace skrutky Goodlock 4,8 x 28 mm
pozinkované, 
počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/
MJ

Pozink ks/250ks 0,04 0,048

Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm
spájanie krytina s vysokou vlnou -sedlový sneholap, počet kusov  
v balení = 100 ks

Povrchová  
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez DPH/
MJ

€ s DPH/
MJ

Farebná ks/100ks 0,16 0,192

Záveterná lišta základná - Goodlock
RŠ=370mm, výška odvodnej drážky 80mm,  
s odkvapovým nosom, dĺžka 2m

Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

Premium MATT ks 11,40 13,68

Elite ks 12,60 15,12

Štartovací profil Goodlock
Povrchová 
úprava

MJ/ 
balenie

€ bez 
DPH/MJ

€ s DPH/ 
MJ

Pozink ks 0,50 0,60

Ďalšie klampiarske prvky pre strešnú krytinu Goodlock sú rovnaké ako pre veľkoformátové strešné krytiny Lindab (str. 5-8).

Špecifické príslušenstvo pre Lindab GOODLOCK
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Štandardné nedelené manžety s kruhovou základňou

Delené manžety s kruhovou základňou

SOLO SET
Cena Cena

Označenie Rozmer prechodu Materiál € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

MF 1 ROUND 6,35 - 63,5 EPDM 10,20 12,24 14,30 17,16
MF 2 ROUND 44,5 - 76,2 EPDM 10,80 12,96 16,60 19,92
MF 3 ROUND 63,5 - 127 EPDM 13,20 15,84 17,60 21,12
MF 4 ROUND 76,2-158,8 EPDM 19,50 23,40 23,60 28,32
MF 5 ROUND 108-196,9 EPDM 23,50 28,20 26,40 31,68
MF 6 ROUND 127-228,6 EPDM 25,00 30,00 29,60 35,52
MF 7 ROUND 152,4 - 279,4 EPDM 38,50 46,20 43,00 51,60
MF 8 ROUND 177,8-330,2 EPDM 50,00 60,00 56,00 67,20
MF 9 ROUND 228,6-482,6 EPDM 77,00 92,40 89,00 106,80

SOLO
Cena

Označenie Rozmer prechodu Materiál € bez DPH € s DPH

MF RF UNI 1 19,1-69,6 EPDM 38,58 46,30
MF RF UNI 2 50,8-184,2 EPDM 57,22 68,66
MF RF UNI 3 82,5-253,9 EPDM 61,71 74,05

SET znamená, že prechodová manžeta je zabalená v kartónovej krabici spolu s primeraným množstvom silikónu a skrutiek na uchytenie.
Farba čierna

Farba čierna

DOSTUPNÉ FARBY
označenie Lindab 015 044 087 434 742 758 778 830
najbližší RAL 9005 7037 7011 8017 8004 3009 8003 6020

názov farby čierna antracitová metalíza tmavošedá hnedá
tehlovo- 
červená

tmavo- 
červená

medená metalíza borovicovo zelená

premium matt x x x x x x
elite x x x x x x x xMateriál pre bleskozvody

Pozn. Všetky uvedené podpery sú určené pre vodič 8 mm. 

PH UNI
Univerzálna podpera
materiál nerez
€ bez DPH/ks 3,15
€ s DPH/ks 3,78
Skrutka nie je súčasťou balenia.

PH FLAT
Samolepiaca podpera 3M
materiál nerez
€ bez DPH/ks 5,70
€ s DPH/ks 6,84

PH T
Hrebeňová podpera 
zachytávacej tyče
materiál nerez
€ bez DPH/ks 23,50
€ s DPH/ks 28,20
Pre okrúhly hrebeň alebo NP 170

PH TYC
Zachytávacia tyč; Dĺžka 1 000 mm

materiál nerez
€ bez DPH/ks 5,70
€ s DPH/ks 6,84

PH K
Podpera jednoduchá
materiál nerez
€ bez DPH/ks 1,10
€ s DPH/ks 1,32
Skrutka nie je súčasťou balenia.

PH H
Podpera vedenia na hrebeni
materiál nerez
€ bez DPH/ks 6,40
€ s DPH/ks 7,68

PH FALC
Podpera na falc / stojatú drážku
materiál nerez
€ bez DPH/ks 6,10
€ s DPH/ks 7,32

hrúbka 
0,5 mm 5 kg/m2 minimálny

sklon

15°
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Pozrite si naše montážne video na:

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Štítové lemovanie (VISRP)
RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 11,00 13,20

Premium MATT ks 11,60 13,92

Elite ks 13,00 15,60

Hrebenáč (NP170)
RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 12,00 14,40

Premium MATT ks 13,70 16,44

Elite ks 14,60 17,52

Úžľabie (RD)
RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 11,80 14,16

Premium MATT ks 13,50 16,20

Elite ks 14,40 17,28

Lem odkvapu s nosom (FSRP)
RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m, pre kotvenie krytiny

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 7,00 8,40

Premium MATT ks 7,50 9,00

Elite ks 8,30 9,96

Pultové lemovanie (NPSRP)
RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 10,90 13,08

Premium MATT ks 11,50 13,80

Elite ks 12,80 15,36

Napojenie plechu na múr - bočné (SLSRP)
RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 10,90 13,08

Premium MATT ks 11,50 13,80

Elite ks 12,80 15,36

Prechod rôznych sklonov - vonkajší (OVKSRP)
RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 11,00 13,20

Premium MATT ks 11,60 13,92

Elite ks 13,00 15,60

Napojenie plechu na múr - vrchné (STSRP)
RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 10,90 13,08

Premium MATT ks 11,50 13,80

Elite ks 12,80 15,36

Prechod rôznych sklonov - vnútorný (OVMSRP)
RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 11,00 13,20

Premium MATT ks 11,60 13,92

Elite ks 13,00 15,60

Štítové lemovanie zaťahovacie (SLZSRP)
RŠ=186 mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 5,10 6,12

Premium MATT ks 5,90 7,08

Elite ks 6,30 7,56

Spojovací plech (C2SRP)
RŠ=63 mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 2,00 2,40

Premium MATT ks 2,40 2,88

Elite ks 2,60 3,12

Vetracia hrebeňová lišta (VHLSRP)
RŠ=96 mm, štandardná dĺžka 480 mm, 0,6 mm

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Classic ks 1,30 1,56

Ohýbací plech (BTSRP)
hrúbka 1,5mm, šírka 462 mm

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Pozink ks 3,90 4,68

Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)
výška 29mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH

Biely perforovaný ks 5,40 6,48

503

25

Click SRP 25

500

15

170 25

Click SRP 25 Dn

Lindab CLICK SRP  
- strešná krytina so stojatou drážkou
hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka Click SRP = 503 mm; Click SRP DN = 500 mm

Click SRP 25/Dn Click SRP 25/Dn
Povrchová úprava MJ € bez DPH € s DPH
Classic m2 9,95 11,94
Premium MATT m2 12,60 15,12
Elite m2 13,70 16,44
• Výška drážky Click SRP/SRP Dn = 25 mm. 
• Označenie Dn znamená dvojitý prelis po celej dĺžke krytiny,  

ktorý zabezpečuje vyššiu tuhosť a pevnosť krytiny. 
• Prelis bez príplatku. 
• Minimálny sklon = 7/14°.
• Maximálna dĺžka krytiny = 8 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)

Skrutka do dreva pozinkovaná  
s plochou hlavou
pozinkované, počet kusov v balení = 250 ks,  
do dreva s krížovou hlavou

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/ 
MJ

€ s DPH/ 
MJ

Click 
V 153

ks/250ks 0,04 0,048

Protihluková vrstva Soundcontrol 
plstnatá vrstva nalepená na spodnú stranu krytiny pre 
zníženie hluku a vibrácií

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/ 
MJ

€ s DPH/ 
MJ

filc m2 2,00 2,40
Cena je uvedená za m2 plochy strešnej krytiny.

Protihlukové tesnenie PD-4
tesnenie sa aplikuje pod krytinu a znižuje hluk a vibrácie, 
rozmer hr. 4mm, šírka 95mm, 

Názov MJ/ 
balenie

€ bez DPH/ 
MJ

€ s DPH/ 
MJ

PD-4 bm/50bm 0,40 0,480

Špecifické príslušenstvo ku krytine CLICK SRP

Sk
ryté kotvenie

DOSTUPNÉ FARBY
označenie Lindab 455 010 015 044 045 087 434 742 747 758 778 830 874
najbližší RAL 7016 9010 9005 7037 9006 7011 8017 8004 3011 3009 8003 6020 6003

názov farby
grafitovo 

šedá
biela čierna

antracitová 
metalíza

strieborná 
metalíza

tmavošedá hnedá
tehlovo- 
červená

vínovo- 
červená

tmavo- 
červená

medená 
metalíza

borovicovo 
zelená

tmavo- 
zelená

classic x x x x x x x x x x
premium matt x x x x x x
elite x x x x x x x x

Odporúčanie:
Na prianie zákazníkov je možné pri výrobe krytiny na spodnú stranu naniesť špeciálnu plstenú 
vrstvu Sound control, ktorej výsledkom je účinný spôsob redukcie vibrácií a hlučnosti 
spôsobených pri silnejšom vetre či daždi. Alternatívou je použitie EPDM tesnenia 
PD4, ktoré sa aplikuje na latovanie strešnej konštrukcie, pozdĺžne od odkvapu po hrebeň pod 
strednú časť pásu krytiny Lindab Click SRP.

NOVINKANOVINKA

Lindab Click SRP 
Výhody krytiny Lindab Click SRP:• Štýlová a odolná• Vyrobená z kvalitného švédskeho plechu• Bez viditeľných kotviacich skrutiek

• Aplikácia na strechy je možná už od sklonu 7°• Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje krovy• Je vhodná na rekonštrukciu, novostavby a tiež fasády• Rýchla a jednoduchá montáž• Písomná záruka 15 až 30 rokov (v závislosti od povrchovej úpravy krytiny)

5 kg/m2

7°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,8 - 8 m

dĺžka 
krytiny
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Pozrite si naše montážne video na:

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Lindab Seamline Prenájom falcovacieho stroja Seamline expres

Lindab Seamline PLX 670 - hr. 0,6 mm
Povrchová 
úprava

hrúbka 
plechu

šírka 
plechu

dĺžka 
zvitku

vrstva 
zinku

MJ cena/m2

€ bez DPH € s DPH

PLX Elite 0,6 mm 670 mm 79 bm 350 g/m2 m2 16,80 20,16
PLX Elite 0,6 mm 670 mm 30 bm 350 g/m2 m2 16,80 20,16
PLX Aluzinok 0,6 mm 670 mm 79 bm 185 g/m2* m2 13,00 15,60
Minimálna dĺžka zvitkov je 30 bm. Cena je vrátane ochrannej fólie.  
Príplatok za farby 044, 045, 778, 874 = 0,60 € /m2 bez DPH.

Lindab Seamline AL 625 - hr. 0,7 mm
Povrchová  
úprava

hrúbka 
plechu

šírka 
plechu

dĺžka 
zvitku

vrstva 
zinku

MJ cena/m2

€ bez DPH € s DPH

AL Classic 0,7 mm 625 mm podľa požiadavky x m2 15,00 18,00
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok) = 3,00 € bez DPH (3,60 € s DPH).
Minimálna dĺžka zvitkov je 25 bm. Príplatok za navinutie zvitku do 25 bm = 5,00 € bez DPH / zvitok

Lindab Seamline FOP 610 - hr. 0,5 mm
Povrchová  
úprava

hrúbka 
plechu

šírka 
plechu

dĺžka 
zvitku

vrstva 
zinku

MJ cena/m2

€ bez DPH € s DPH

FOP Classic 0,5 mm 610 mm podľa požiadavky 275g/m2 m2 6,90 8,28
FOP Premium MATT 0,5 mm 610 mm podľa požiadavky 275g/m2 m2 8,00 9,60
FOP Elite 0,5 mm 610 mm podľa požiadavky 275g/m2 m2 8,40 10,08
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok) = 3,00 € bez DPH (3,60 € s DPH).
Minimálna dĺžka zvitkov je 25 bm. Príplatok za navinutie zvitku do 25 bm = 5,00 € bez DPH / zvitok

Cena / deň

Prenájom zariadení (nutná rezervácia) cena € bez DPH cena € s DPH

prenájom stavačky Schlebach Mini Prof  
s obsluhou 

150,00 180,00

prenájom falcovačky Schlebach Picollo + 
zatvárač dvojitého falcu (ručný)

32,00 38,40

*Prenájom stavačky je možný výlučne s obsluhou.

Doprava stavačky cena € bez DPH cena € s DPH

doprava stavačky a falcovačky na miesto určenia v rámci SR 0,35 €/km 0,42 €/km

Falcovačku - Picollo je potrebné po skončení prác doručiť do najbližšej pobočky Lindab a.s. alebo, po dohode, k najbližšiemu Lindab partnerovi. 

Príklad účtovania dopravy: Východzia poloha stavačky je centrála Lindab, a.s. - Jamník (okr. Sp. Nová Ves), spätná cesta sa neúčtuje. (Príklad: stavba sa nachádza v Žiline, čo je 
od Jamníka vo vzdialenosti 172 km. Účtovaných bude 172 km x 0,35 €/km € bez DPH = 60,20 € bez DPH za dopravu stavačky) 

Možnosť postavenie falcov vo výrobnom závode Lindab a.s. * cena € bez DPH cena € s DPH

postavenie falcov + balenie 0,40 €/bm 0,484 €/bm

Pri odbere hladkého plechu nad 100 m2 je doprava na miesto určenia zdarma.
Postavenie falcov sa kvôli preprave robí do maximálnej dĺžky 8 m.
* v tom prípade nie je nutný prenájom stavačky.

Pre rezerváciu prenájmu falcovacieho stroja nás kontaktujte na bezplatnom čísle 0800 124 944

Krytina Lindab Seamline sa predáva ako zvitkový plech nadelený na nominálnu šírku 670 mm (PLX) alebo 610 +- 2 mm 
(FOP). Samotná profilácia prebieha priamo na stavbe, preto sú ceny uvedené za celkové potrebné množstvo plechu (nie 
za užitočnú plochu strechy).

Plech s označením PLX (akosť DX54) je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6mm s extra mäkkým jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy až 350 g/m2 určený predovšetkým pre dráž-
kové - falcované krytiny. Nosný materiál tvorí žiarom pozinkovaný plech jemnozrnnej štruktúry s medzou klzu na hodnote 180 N/mm. Je vhodný na ručné aj strojové spracova-
nie. Taktiež je ideálnym riešením pre zložité klampiarske detaily.

Plech s označením FOP (akosť S250GD) je štandardný oceľový plech s hrúbkou 0,5mm s tvrdým jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy 275 g/m2.

Zvitky pre falcovanú krytinu Prenájom falcovačkySlužba Seamline Expres - profilovanie 
priamo na vašej stavbe

Nerezová príponka falcov - PEVNÁ
Balenie 500 ks

Názov € bez DPH € s DPH/ks

príponka 25 mm 0,16 0,19

príponka 28 mm 0,17 0,20

príponka 32 mm 0,35 0,42

Samolepiaci tesniaci pás do falcov (TBA)
rozmer 3x10 mm / 100 bm

Názov € bez DPH/bm € s DPH/bm

TBA 0,60 0,720

Nerezová príponka falcov - KLZNÁ
Balenie 250 ks

Názov € bez DPH € s DPH/ks

príponka 25 mm 0,28 0,37

príponka 28 mm 0,32 0,32

príponka 32 mm 0,45 0,54

Kotviace skrutky Click s plochou hlavou 4,8x28mm
Balenie 250 ks

Názov € bez DPH € s DPH/ks

Click V 153 0,04 0,048

Príslušenstvo pre strešnú krytinu Lindab Seamline

Výhody falcovanej krytiny Lindab Seamline:• použitie pre nízke sklony - od 5°• dvojitá stojatá drážka zabezpečuje nepriepustnosť spoja
• krytina je vhodná na zložité tvary a detaily striech

• vysoká architektonická atraktivita, veľa 
farebných možností• dlhá životnosť, min. 60 rokov, odpovedajúca 

povrchu a kvalite materiálu• veľmi priaznivé vlastnosti pozinkovanej ocele 
ako nosného materiálu• ponuka strojnej výbavy a súvisiaceho servisu

• krytina je určená do náročných podmienok, 
ale aj pre moderné mestské stavby

Sk
ryté kotvenie

Sk
ryté kotvenie
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Minimálny
sklon

5°

5 kg/m2
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Príponky s výškou 32 mm sa používajú pri skladbe falcovanej krytiny spolu s kontaktnou drenážnou fóliou Lindab Metal, Delta Trela.

DOSTUPNÉ FARBY
označenie Lindab 455 015 044 045 087 434 742 747 758 778 830 874
najbližší RAL 7016 9005 7037 9006 7011 8017 8004 3011 3009 8003 6020 6003

názov farby
grafitovo 

šedá
čierna

antracitová 
metalíza

strieborná 
metalíza

tmavošedá hnedá
tehlovo- 
červená

vínovo- 
červená

tmavo- 
červená

medená 
metalíza

borovicovo 
zelená

tmavo- 
zelená

FOP classic x x x x x x x x x
FOP premium matt x x x x x x
FOP elite x x x x x x x x
AL classic x x
PLX elite x x x x x x x x

Lindab Seamline

RŠ = 670 mm

RŠ = 610 mm

RŠ = 625 mm

Pozrite si naše montážne video na:

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Lindab Roca Rustica
krycia šírka 1 265 mm, dĺžka 370 mm, štandardné farby: teak, garnet, cappuccino, tire red, 
antracit

Cena / tabuľa € bez DPH € bez DPH
Lindab Roca Rustica  7,70     9,24    

Lindab Roca Serena
krycia šírka 1 280 mm, dĺžka 370 mm, štandardné farby: teak, garnet

Cena / tabuľa € bez DPH € bez DPH
Lindab Roca Serena  7,70     9,24    

Lindab Roca
maloformátová krytina s minerálnymi zrnami

Príslušenstvo
Cena / ks

Názov Obrázok číslo Dĺžka / Rozmer (mm) € bez DPH € s DPH

CR-R - oblúkový hrebenáč 1 400 5,70 6,84

CM-R - hranatý hrebenáč (Madera) 2 405 5,90 7,08

CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací 3 Ø 150 1,20 1,44

CCM-R - hranatý prvok uzatvárací 4 90/90/60 1,20 1,44

CD-R - hranatý hrebeňový lem 5 1 400 8,70 10,44

RL-R - stenový lem 6 1 400 8,50 10,20

PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana) 7 1 340 10,40 12,48

SS-R - odkvapové lemovanie 8 1 400 8,00 9,60

FR-R - štítový lem 9 1 400 10,20 12,24

DV-R - lem úžľabia 10 1 400 16,20 19,44

DW-R - lem úžľabia (Classic lesklý ) 2 000 7,60 9,12

TP-R - rovinná doska 457 x 1 400 10,20 12,24

UNIFAST-L - skrutka na upevnenie  
(do dreva); balenie 250 ks

11 4,8 x 35 0,08 0,10

KIT-R - opravná sada; balenie 1 ks 12 10,20 12,24

HV 110 ISO
farby Rocca Rustica: teak, garnet; farby Rocca Sere-
na: teak, garnet; farby Rocca Toscana: terra cotta 

Ø 110 59,90 71,88

Lindab Roca Toscana
krycia šírka 1 270 mm, dĺžka 365 mm, štandardné farby: terra cotta, desert rose 

Cena / tabuľa € bez DPH € s DPH
Lindab Roca Toscana  7,90     9,48    

Lindab Roca Madera
krycia šírka 1 260 mm, dĺžka 362 mm, štandardná farba: chessnut

Cena / tabuľa € bez DPH € bez DPH
Lindab Roca Madera  8,10     9,72    

Prosim kontaktujte nás pre aktuálne informácie ohľadom dostupnosti. Dodací termín do 30 dní.

1 2 3 4 5 6
CR-R oblúkový 

hrebenáč
CM-R - hranatý hre-

benáč (Madera)
CCR-R - oblúkový 
prvok uzatvárací

CCM-R - hranatý 
prvok uzatvárací

CD-R - hranatý 
hrebeňový lem

RL-R - stenový lem

7 8 9 10 11 12
PC-R - hrebeňová 
prípojka (Toscana)

SS-R odkvapové 
lemovanie

FR-R štítový lem DV-R - lem úžľabia UNIFAST-L skrutka 
na upevnenie

KIT-R - opravná sada

Lindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemezLindab Topline Roca  |  Szerelési útmutató  |  Roca kőzúzalékos cserepeslemez

• V rôznych hrúbkach a rozmeroch
• Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
• Vynikajúca ochrana proti korózii
• Atraktívne farebné odtiene 
• Servisné centrum - delenie, ohýbanie

Plechy v tabuliach  
a zvitkoch

426 mm

365 mm

1318 mm
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Navíjanie zvitkov

Cena / zvitok € bez DPH € s DPH

Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 25 bm 5,00 6,00
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku nad 25 bm (vrátane) zdarma

Pozdĺžne delenie plechov
Minimálna dĺžka plechu pre pozdĺžne delenie je 25 bm.

Cena € bez DPH € s DPH

Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov od 0 m2 do 299 m2 spracovaného materiálu 10,00 12,00
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov nad 300 m2 spracovaného materiálu zdarma
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok) 3,00 3,60

Navíjanie hladkých plechov

Delenie hladkých plechov

Platí pre štandardnú šírku zvitku 1230 mm/1250mm.

Hrúbka 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 1,00 mm

Cena / m2 € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink 5,80 6,96 6,90 8,28 8,30 9,96 na vyžiadanie
Classic  6,90 8,28 8,60 10,32 10,40 12,48
Premium MATT 8,00 9,60
Elite 8,40 10,08
Perforovaný plech biely 14,10 16,92

Plech v tabuliach a zvitkoch

štandardný rozmer tabuľového plechu je 1230 x 2000 mm, alebo 1250 x 2000 mm
Tabuľový plech s úpravou Classic, Premium Matt a Elite štandardne dodávame s ochrannou fóliou, pri dodávke bez ochrannej fólie zľava 0,15 €/m2 € bez DPH
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• Najširšia farebná škála na trhu (10 odtieňov)
• 3 rozmery 125/87, 150/100, 190/120
• V ponuke 2 typy odkvapového systému  

(kruhový, štvorcový) 
• Obojstranná povrchová úprava Elite
• Vysoká presnosť výroby komponentov
• Stavebnicový systém,  

jednoduchá montáž

Odkvapové systémy
Lindab Safe Click

Inovovaný potrubný systém od firmy Lindab, 
ktorého základom je princíp, ktorý poznáte. 
Jednoduchým kliknutím spojíte všetky 
tvarovky a rúry k sebe. Odložte náradie 
a vytvorte dokonalý vzduchotechnický 
systém.

Nový systém namontujete rýchlo  
a zjednodušíte si prácu v miestach, kde je 
obmedzený priestor na manipuláciu.

www.ventilacie.sk

Montáž bez náradia – jednoducho a rýchlo

Lindab ventilácie
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RGT - Žľabové čelo
suchý spoj, UNI

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 2,40 2,88
150 mm 2,60 3,12

K 21 - Žľabový hák s príchytným jazýčkom
dĺžka háku 210 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 2,80 3,36
150 mm 3,00 3,60

K 33 - Žľabový hák s príchytným jazýčkom
dĺžka háku 330 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
150 mm 4,25 5,10
190* mm 6,30 7,56

KFL - Žľabový hák  
so zaklapovacím uchytením
dĺžka háku 196 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 2,60 3,12
150 mm 2,80 3,36

RSK - Žľabová spojka
suchý spoj, žľaby 190 mm sa spájajú nitovaním a tesnia sa tmelom 

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 3,50 4,20
150 mm 3,80 4,56

OMV - Žľabový kotlík
povolené kombinácie 125/87, 125/100*, 150/100, 150/120, 190/120*

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 6,20 7,44
150 mm 7,60 9,12
190* mm 17,50 21,00

SSV - Objímka rúry k tŕňu SPIKE - klikacia

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 2,10 2,52
100 mm 2,40 2,88
120* mm 3,00 3,60

FUTK - Výklopná odbočka do sudu

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 22,40 26,88
100 mm 25,20 30,24

GROR - Vetvenie odtokových rúr
uhol 50°až 80°

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 28,60 34,32
100 mm 33,50 40,20

VATK - Zberný lievik k odtokovej rúre

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 34,50 41,40
100 mm 37,25 44,70
120 mm 39,00 46,80

RT - Zachytávač nečistôt 
HD - Etenplast, UNI

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH

8,20 9,84

DVSIL - Filtračná vložka
nerez, UNI

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH

13,80 16,56
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KPK - Tenkostenný rímsový  
hák so zaklapávacím uchytením

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 1,84 2,21
150 mm 1,95 2,34

SSVH - Objímka rúry na priskrutkovanie 
klikacia 

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 2,10 2,52
100 mm 2,40 2,88
120* mm 3,00 3,60

SROR - Odtoková rúra
dĺžka 3 a 5 m  

€/bm - štandardná farba €/bm - špeciálna farba

rozmer (mm) € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
87 mm 5,28 6,34 6,60 7,92
100 mm 6,36 7,63 7,95 9,54
120* mm 12,10 14,52 12,10 14,52
*Rozmer 120 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm. Na tento rozmer sa nevzťahuje akcia. 

MST - Medzikus k odtokovej rúre  
dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

€/bm - štandardná farba €/bm - špeciálna farba

rozmer (mm) € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
87 mm 7,32 8,78 9,15 10,98
100 mm 8,32 9,98 10,40 12,48
120* mm 13,95 16,74 13,95 16,74
*Rozmer 120 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm. Na tento rozmer sa nevzťahuje akcia. 

Zníženie cien žľabov a zvodov platí 
len pre štandardné farby. 
Pre špeciálne farby sa ceny nemenia.

Ceny pre ostatné 
komponenty Rainline sú 
pre štandardné aj špeciálne 
farby identické.

ŠTANDARDNÉ  
FARBY

ŠPECÁLNE  
FARBY

758
tmavo  

červená

044 
antracitová

742
tehlovo 
červená

045 
strieborná  
metalíza
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BK - Koleno odtokového potrubia 
uhol 70°

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 6,50 7,80
100 mm 8,30 9,96
120* mm 11,60 13,92

KFL 35 - Žľabový hák so zaklapávacím
uchytením
dĺžka háku 350 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 4,35 5,22
150 mm 4,45 5,34

BR05 - Žľabový hák 
s príchytným jazýčkom

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 1,83 2,20
150 mm 1,99 2,39

BRL - Žľabový hák  
so zaklapávacím uchytením

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 1,78 2,14
150 mm 1,89 2,27

KFK - Žľabový hák so zaklapávacím  
uchytením na rímsu 

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 2,30 2,76
150 mm 2,50 3,00

UTK - Výtokové koleno

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 8,10 9,72
100 mm 9,30 11,16
120* mm 17,60 21,12

R - Pododkvapový žľab            
dĺžka 2, 4 a 6 m

€/bm - štandardná farba €/bm - špeciálna farba

rozmer (mm) € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
125 mm 4,32 5,18 5,40 6,48
150 mm 5,48 6,58 6,85 8,22
190* mm 10,40 12,48 10,40 12,48
*Rozmer 190 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm. Na tento rozmer sa nevzťahuje akcia. 

015
čierna

778
farba medi

087
tamvo šedá

830 
borovicovo 

zelená

434
hnedá

001 
antická biela

Kvalita je teraz
dostupná pre každého

zľava

na žľaby a zvody 
v štandardných farbách

20%
Odkvapový systém svetovej kvality je teraz ešte lacnejší. Natrvalo znižujeme ceny zvodov a žľabov  
o 20% v piatich štandardných farbách, v povrchovej úprave Lindab Elite.

*Rozmer 190 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm.

758 742015 087 434

758 742015 087 434

758 742015 087 434

044 045778 830 001

044 045778 830 001

044 045778 830 001

Tŕň SPIKE nie je súčasťou objímky

SV - Objímka rúry k tŕňu SPIKE - klínová

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 2,30 2,76
100 mm 2,60 3,12
120* mm 3,25 3,90
Tŕň SPIKE nie je súčasťou objímky

SVHA - Objímka rúry na priskrutkovanie  
- klínová

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 2,30 2,76
100 mm 2,60 3,12
120* mm 3,25 3,90

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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RVY

Odkvapový systém štvorcového prierezu Elite

STIFT - Opravný lak

€/ks
objem (ml) € bez DPH € s DPH
12 ml 9,50 11,40

K24 - Žľabový hák s príchytným jazýčkom
dĺžka 240 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
190 mm 5,40 6,48

RER - Pododkvapový žľab štvorcový
dĺžka 4 m

€/bm
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
136 mm 14,50 17,40

RERGV / RERGH - Žľabové čelo štvorcové
ľavé / pravé

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 11,00 13,20

REK07 / REK21 - Žľabový hák štvorcový
REK07 - dĺžka háku 70 mm, REK21 - dĺžka háku 210 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
REK07 5,45 6,54
REK21 6,70 8,04

RERSK - Žľabová spojka  
s tesnením štvorcová
čiastočne sa tesní tmelom

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
136 mm 9,80 11,76

REOK - Žľabový kotlík štvorcový
povolené kombinácie 136/100

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
136 mm 25,50 30,60

RERVI / RERVY - Žľabový kút/roh štvorcový

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
136 mm 56,00 67,20

MRT - Objímka zachytávača nečistôt RT
HD - Etenplast

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
190 mm 2,40 2,88

OSK - Zábrana proti preliatiu žľabu - kút

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
UNI 16,90 20,28

SLS - Samočistiaci lapač nečistôt
HD-Etenplast

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
UNI 13,30 15,96

OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - rovina

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
UNI 16,90 20,28

BUTK - Spodný diel odtokovej rúry
vyústenie do kanalizácie

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 9,80 11,76
100 mm 16,50 19,80

SOKN - Odskok odtokovej rúry
dĺžka 240 mm

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 25,50 30,60
100 mm 29,00 34,80

SRORM - Prvok k napojeniu odtokovej rúry

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
87 mm 4,35 5,22
100 mm 6,50 7,80

KBO-N - Ohýbačka žľabových hákov

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
UNI 99,00 118,80

STAG - Úchytka žľabu  

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
UNI 1,30 1,56

Lindab Rainline Výhody odkvapového systému Lindab Rainline:• Rovnomerné pokrytie systémom povr-
chovej úpravy Elite i na ťažko dostup-
ných a namáhaných miestach (vnútorné 
časti prvkov).

• Kompletný systém obsahujúci radu dômyselných prvkov.• Záruka 30 rokov na kompletný systém, 
životnosť je najmenej 40 rokov.• Kvalitná švédska oceľ , hrúbka plechu 

0,6 -0,7 mm.
• Montáž je možná bez lepenia, či skrut-

kovania – stavebnicový systém• Výber z 10 farieb, vrátane metalických 
odtieňov a farby medi.

SPIKE - Tŕň k objímke SSV, SV
pozink

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 1,85 2,22
175 mm 2,25 2,70
250 mm 3,30 3,96
300 mm 3,70 4,44

RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh
uhol 90°

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
125 mm 17,20 20,64
150 mm 20,30 24,36
190* mm 35,50 42,60
uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°
uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°  
*rozmer 190 sa nevyrába v metalických odtieňoch
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DOSTUPNÉ FARBY PRE ODKVAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE
ŠTANDARDNÉ FARBY ŠPECÁLNE FARBY

označenie Lindab 434 758 742 015 087 778 830 001 044 045

Rozmer
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125/87 x x x x x x x x x x
150/100 x x x x x x x x x x
190/120 * x x x x x x x x x x
136/100 * x x x x x x x x x x
Dodacia lehota 10 dní – všetky štandardné prvky odkvapového systému v rozmeroch 125/87, 150/100. 
* dodacia lehota 30 dní pre prvky odkvapového systému v rozmere 190/120 a 136/100. 
Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. 
Rozmer 136/100 = odkvapový systém štvorcového prierezu.

RGV / RGH - Žľabové čelo
ľavé/pravé, upevňujú sa nitovaním a tesnia sa tmelom
25 ks v ucelenom balení

€/ks
rozmer (mm) € bez DPH € s DPH
190 mm 5,10 6,12
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RGT

RVY

RVI

BK

MST

OMV

R
RSK

FUTK

GROR

SSV

SSVH
rovina

kút

SROR

KFL

BR05 BRL KPK

Bezpečnostné prvky 
striech Safety
• Široký sortiment prvkov
• Jednoduchá montáž
• Najvyššia úroveň zabezpečenia
• Vhodné pre všetky typy striech
• Pozinkovaná alebo lakovaná oceľ
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Snehové zábrany doskové

Rebríky a lávky

KTFLS 350 - konzola pre Click SRP a Seamline
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

UNI konzola 350 mm pozink 9,00 10,80
UNI konzola 350 mm farba 10,00 12,00

KTTE 350/400 - konzola pre profilované krytiny 
Profil, Mega, Maxima

Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

UNI konzola 350 mm pozink 9,00 10,80
UNI konzola 350 mm farba 10,00 12,00
UNI konzola 400 mm pozink 10,00 12,00
UNI konzola 400 mm farba 11,00 13,20
(Veľkosť = modul profilovanej plechovej krytiny)

KTPIPE - Snehová zábrana rúrková a rúrka zábradlia
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

rúrka Ø 32 mm 3 m pozink 18,00 21,60
rúrka Ø 32 mm 3 m farba 20,00 24,00
Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.

SKPIPE1 AL - Snehová zábrana rúrková
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

rúrka Ø 30 mm 3 m farba 18,00 21,60

SKJOIN1 AL - Spojka znehovej zábrany rúrkovej
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

Ø 32 mm 0,1 m farba 0,90 1,08

SKFLS1 AL - konzola pre falcované krytiny jednorúrková
Rúrky sa zaisťujú proti posuvu sa-
moreznou skrutkou - nie je súčasťou 
dodávky.

Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

UNI farba 9,00 10,80

KTSNFE - Snehová zábrana dosková
šírka dosky 180 mm Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

snehová zábrana  
- dosková

3 m pozink 22,00 26,40

snehová zábrana  
- dosková

3  m farba 25,00 30,00 

KTSSSF - UNI konzola pre doskové  
snehové zábrany
použitie pre plechové krytiny Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

UNI konzola pre 
snehové zábrany

pozink 8,00 9,60

UNI konzola pre 
snehové zábrany

farba 9,00 10,80

KTHAPO - Stĺpik zábradlia
Cena / ks

Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

stĺpik zábradlia pozink 40,00 48,00
stĺpik zábradlia farba 45,00 54,00

KTHEND - Koncová zábrana zábradlia
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

koncová zábra-
na zábradlia

pozink 45,00 54,00

koncová zábra-
na zábradlia

farba 50,00 60,00

KTHJKE - Horná spojka zábradlia a stĺpika
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

horná spojka pozink 18,00 21,60

horná spojka farba 19,00 22,80

KTHJK - Stredová spojka zábradlia a stĺpika
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

stredová spojka pozink 18,00 21,60
stredová spojka farba 19,00 22,80
pre vytvorenie funkčného celku sú potrebné 2 ks

KTUWCO - Horná konzola lávky
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

horná konzola lávky pozink 6,00 7,20
horná konzola lávky farba 7,00 8,40

KTCOLA - Spojka rebríka stena / strecha
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

spojka rebríka pozink 2,40 2,88
spojka rebríka farba 4,50 5,40

KTCLPR - Zábrana lezenia pre spodnú časť rebríka
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

zábrana lezenia pozink 65,00 78,00
zábrana lezenia farba 90,00 108,00

KTLATE - Držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

držiak rebríka pozink 3,30 3,96
držiak rebríka farba 4,00 4,80
Dodáva sa vrátane podložiek a skrutiek do dreva.

KTHARA - Okrúhle madlo rebríka
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

okrúhle madlo rebríka pozink 14,00 16,80

okrúhle madlo rebríka farba 17,00 20,40

KTHRCL - Spodné madlo rebríka
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

spodné madlo rebríka pozink 9,50 11,40
spodné madlo rebríka farba 10,50 12,60

KTCSAB - Obruč ochranného koša rebríka
pre vytvorenie koša je potrebných 7 lamiel 
KTSSAB

Cena / ks

Priemer Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

obruč 750 mm pozink 37,00 44,40
obruč 750 mm farba 41,00 49,20

KTSTR - Zosilnenie konzoly rebríka pre montáž na stenu
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

zosilnenie konzoly pozink 2,20 2,64
zosilnenie konzoly farba 3,30 3,96

KTWACO - Konzola rebríka
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

konzola rebríka 200 mm pozink 5,00 6,00
konzola rebríka 200 mm farba 6,20 7,44
konzola rebríka 750 mm pozink 7,30 8,76
konzola rebríka 750 mm farba 10,80 12,96
konzola rebríka 1000 mm pozink 8,00 9,60
konzola rebríka 1000 mm farba 12,30 14,76
konzola rebríka 1200 mm pozink 10,80 12,96
konzola rebríka 1200 mm farba 14,80 17,76

KTCOKN - Objímka rebríkovej konzoly
Cena / ks

Povrch € bez DPH € s DPH

objímka konzoly pozink 2,30 2,76
objímka konzoly farba 3,30 3,96

KTHPOW - Spona stĺpika zábradlia
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

spona stĺpika 
zábradlia

- pozink 7,00 8,40

Pozn. skrutky pre kotvenie do steny nie sú súčasťou dodávky

KTLASS - Držiak rebríka pre falcovanú krytinu
veľkosť = osová  
vzdialenosť falcov

Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

držiak rebríka 530 mm pozink 10,50 12,60
držiak rebríka 530 mm farba 12,00 14,40
držiak rebríka 600 mm pozink 10,50 12,60
držiak rebríka 600 mm farba 12,00 14,40

KTSAHO - Oko kotvenia
Cena / ks

Šírka Povrch € bez DPH € s DPH

Oko kotvenia 160 mm pozink 114,00 136,80
Oko kotvenia 390 mm pozink 132,70 159,24
Oko kotvenia 590 mm pozink 192,30 230,76

DOSTUPNÉ FARBY
biela tmavo šedá čierna hnedá tehlová červená

x x x x x x
Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného oddtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

KTSSAB - Lamela ochranného koša rebríka
Cena / ks

Dĺžka Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

lamela koša 1200 mm pozink 18,00 21,60
lamela koša 1200 mm farba 19,00 22,80

Iné farebné odtiene Safety = jednorazový poplatok 70,00 € bez DPH + prirážka 10 % na tovar.

KTLADD - Rebrík stena / strecha
jednotná šírka rebríka 450 mm Cena / ks

počet stupňov Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

4 stupne 1,2 m pozink 42,00 50,40
4 stupne 1,2 m farba 48,00 57,60
8 stupňov 2,4 m pozink 65,00 78,00
8 stupňov 2,4 m farba 72,00 86,40
10 stupňov 3,0 m pozink 80,00 96,00
10 stupňov 3,0 m farba 90,00 108,00
12 stupňov 3,6 m pozink 95,00 114,00
12 stupňov 3,6 m farba 105,00 126,00
14 stupňov 4,2 m pozink 107,00 128,40
14 stupňov 4,2 m farba 120,00 144,00

KTWALK - Lávka
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez 
DPH

€ s DPH

lávka, 
šírka 340 mm

3 m pozink 70,00 84,00

lávka, 
šírka 340 mm

3 m farba 80,00 96,00

KTOPFS - UNI protikus ku konzole Click SRP a Seamline
Cena / ks

Veľkosť Povrch € bez DPH € s DPH

UNI protikus 350 mm pozink 3,50 4,20
UNI protikus 350 mm farba 3,80 4,56

Snehové zábrany dvojrúrkové

Snehové zábrany jednorúrkové

Snehové zábrany jednorúrkové
sú dostupné len vo farbách hnedá, šedá a čierna.
V prípade ostatných farebných odtieňov je dodacia doba  
do 15 pracovných dní
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Odvetrávacie prvky 
striech Vilpe
• Zvyšujú účinnosť prirodzeného vetrania strešných vrstiev
• Predlžujú životnosť strechy
• Efektívne odsávajú vlhkosť a znečistený vzduch
• Znižujú prehrievanie strechy
• Zlepšujú hospodárenie s teplom



Trapézový systém
• Vyrobený z kvalitnej konštrukčnej ocele
• Vynikajúce pevnostné a statické vlastnosti
• Použitie na zastrešenie aj opláštenie objektov
• Použitie na nosné prvky stavieb
• 10 typov profilov

LTV-LPA   
Profilovaná strešná prechodka pre Lindab LPA

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

 29,40 35,28

LTV-LTR 
Profilovaná strešná prechodka pre Lindab Goodlock,  
Maxima, trapézy T18 a T35

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

49,45 59,34

LTV-LCS 
Profilovaná strešná prechodka  
pre Lindab Click SRP a Seamline

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

24,50 29,40

LTV-LPR 
Profilovaná strešná prechodka pre Lindab Profil

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

24,50 29,40

LTV-LMG 
Profilovaná strešná prechodka pre Lindab MEGA

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

24,50 29,40

LCS-N
Ø110/300 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

21,00 25,20
Vnútorný priemer 110 mm; dĺžka rúry 300 mm.

LCS-T
Ø110/IS/350 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

44,40 53,28
Vnútorný priemer 110 mm; vonkajší priemer 160 mm;  
dĺžka rúry 350 mm; zateplený.

LCS-T
Ø125/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

63,90 76,68
Vnútorný priemer 125 mm; vonkajší priemer 160 mm;  
dĺžka rúry 500 mm; zateplený.

LCS-T 
Ø160/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

110,00 132,00
Vnútorný priemer 160 mm; vonkajší priemer 225 mm;  
dĺžka rúry 500 mm; zateplený.

LTTA 
Vzduchový rukáv Ø 12-90 mm

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

24,00 28,80
Prieduch je vyrábaný z EPDM tesnenia, rukáv z polypropylénu.  
K rukávu je potrebný aj strešný prechod podľa druhu strešnej krytiny.

LTG-LPA 
Odvetrávací set pre Lindab LPA

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

48,90 58,68

LTG-LTR 
Odvetrávací set pre Lindab Goodlock,  
Maxima, trapézy T 18 a T 35

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

72,00 86,40

LTG-LCS 
Odvetrávací set pre Lindab Click SRP  
a Seamline

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

46,80 56,16

LTG-LPR 
Odvetrávací set pre Lindab Profil

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

46,80 56,16

LFCS 
Flexi hadica Ø 110, dĺžka 20 - 45 cm

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

16,00 19,20
Flexi hadicou je možné jednoducho pripojiť odsávacie  
ventilačné potrubie s odvetrávacím komínom, Ø 110 mm.

LSZ-LPA
Profilovaná solárna strešná priechodka

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

75,20 90,24

LSZ-LTR
Univerzálna solárna strešná priechodka

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

88,90 106,68
Je aplikovateľný na rôzne druhy plechových strešných 
 krytín (strešné krytiny Lindab Maxima, Lindab Goodlock)  
vďaka vodotesnej gumovej izolácií.

LSZ-LCS
Klasická solárna strešná priechodka

Cena / ks

€ bez DPH € s DPH

70,70 84,84
Použitie pre falcovanú strešnú krytinu a hladký plech.

DOSTUPNÉ FARBY
zelená tmavo šedá čierna hnedá tehlová červená

x x x x x x
Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného oddtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Trapéz TN-60
krycia šírka 920 mm

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 1,00 mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink m2 ˉ ˉ 8,70 10,44 10,90 13,08
na vyžiadanie

Classic m2 ˉ ˉ 11,10 13,32 13,30 15,96

LTP = strešný profil, LVP = stenový profil. Dĺžky: LTP 20 0,5  mm = 210 až 10 000  mm. LTP 45 0,5 až 0,7 mm = 100 až 13 000  mm.
Presnosť výroby: (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000  mm: ±10  mm, dĺžka nad 3 000  mm: ±20  mm.
1) Dn je označenie pre profil so stužujúcim prelisom na vlne. Výroba v Maďarsku.

LTP 20 / LVP 20 (Dn 1))
užitočná krycia šírka 1 020 mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,70 mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Classic m2 8,80 10,56 11,50 13,80 13,60 16,32

LTP 45 / LVP 45 (Dn 1))
užitočná krycia šírka 900 mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,70 mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Classic m2 9,75 11,70 12,90 15,48 15,50 18,60

Trapéz LTP 85
krycia šírka: 1 120 mm, cena / m2

Hrúbka MJ 0,75 mm 0,88 mm 1,00 mm 1,25 mm

LPL plech-RAL 9002/9010* 15   m2 ceny na vyžiadanie   (+421 915 938 518; info@lindab.sk)
Pozink m2

Classic m2

Trapéz LTP 150
krycia šírka: 840 mm, cena / m2

Hrúbka MJ 0,75 mm 0,88 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,5 mm

LPL plech-RAL 9002/9010* 15  m2

ceny na vyžiadanie   (+421 915 938 518; info@lindab.sk)
Pozink m2

Classic m2

- STENOVÝ TRAPÉZ
- STREŠNÝ TRAPÉZ

DOSTUPNÉ FARBY
označenie Lindab 455 010 015 045 078 087 412 434 524 542 742 747 758 874
najbližší RAL 7016 9010 9005 9006 9002 7011 3000 8017 5001 5010 8004 3011 3009 6003

názov farby
grafitovo- 

šedá
biela čierna

strieborná 
metalíza

sivobiela tmavošedá sýtočervená hnedá tmavomodrá modrá
tehlovo- 
červená

vínovo- 
červená

tmavočer-
vená

tmavozelená

classic 0,5 mm x x x x x x x x x x x x x x
classic 0,6 mm x x x x x
classic 0,75 mm x x x
classic 1,0 mm x

Trapézový systém
Trapéz T-8 AKCIA*
krycia šírka 1 135 mm

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 0,5  mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink m2 6,00 7,20 7,10 8,52
nedodáva sa

4,95 5,94
Classic m2 7,20 8,64 9,20 11,04 5,75 6,90

Trapéz TN-50
krycia šírka 1 020 mm

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 1,00 mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink m2 6,70 8,04 7,90 9,48 9,70 11,64
na vyžiadanie

Classic m2 7,80 9,36 10,10 12,12 11,90 14,28

Cena pre matné odtiene = cena pre základné odtiene + 20 %; pre Elite + 30 %.
Presnosť výroby: (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000  mm: ±10  mm, dĺžka nad 3 000  mm: ±20  mm.

Pre zmluvných obchod-
ných partnerov platia 
na túto akciu akciové 
rabaty uvedené v ZoOS.

Pre zmluvných obchod-
ných partnerov platia 
na túto akciu akciové 
rabaty uvedené v ZoOS.

Pre zmluvných obchod-
ných partnerov platia 
na túto akciu akciové 
rabaty uvedené v ZoOS.

Pre zmluvných obchod-
ných partnerov platia 
na túto akciu akciové 
rabaty uvedené v ZoOS.

(1)TN je označenie pre profil so stužujúcim prelisom vo vlne; aplikovateľnosť pre T-18, T-35, T-50.

Trapéz T-12 AKCIA*
krycia šírka 1 078 mm

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 0,5  mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink m2 6,20 7,44 7,30 8,76 9,10 10,92 5,00 6,00
Classic m2 7,30 8,76 9,40 11,28 11,70 14,04 5,95 7,14

Trapéz T-18 / TN-18(1) AKCIA*
krycia šírka 1 104 mm

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 0,5  mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink m2 6,30 7,56 7,40 8,88 9,20 11,04 5,10 6,12
Classic m2 7,40 8,88 9,50 11,40 11,80 14,16 6,05 7,26

Trapéz T-35 / TN-35(1) AKCIA*
krycia šírka 1 025 mm

Hrúbka MJ 0,50 mm 0,60 mm 0,75 mm 0,5  mm
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Pozink m2 6,60 7,92 7,80 9,36 9,60 11,52 5,30 6,36
Classic m2 7,70 9,24 9,90 11,88 11,80 14,16 6,30 7,56

farby 

434, 758, 010, pozink

farby 

434, 758, 010, pozink

farby 

434, 758, 010, pozink

farby 

434, 758, 010, pozink

- STENOVÝ TRAPÉZ
- STREŠNÝ TRAPÉZ

TN
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Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Cena / MJ

MJ € bez DPH € s DPH

Tesniaci pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 vrchný 1 ks 0,93 1,12
Tesniaci pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 spodný 1 ks 0,73 0,88
Tesniaci pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 vrchný + spodný 1 pár 1,33 1,60
Tesniaci pás k profilu T-35, TC-45, TC-50, TN-50, TN-60 vrchný 1 ks 1,33 1,60
Tesniaci pás k profilu T-35, TC-45, TC-50, TN-50, TN-60 spodný 1 ks 1,00 1,20
Tesniaci pás k profilu T-35, TC-45, TC-50, TN-50, TN-60 vrchný + spodný 1 pár 1,99 2,39
Tesniaci pás k profilu LTP-85, TN-150 vrchný 1 ks 1,99 2,39
Tesniaci pás k profilu LTP-85, TN-150 spodný 1 ks 1,66 1,99
Tesniaci pás k profilu LTP-85, TN-150 vrchný + spodný 1 pár 2,66 3,19
Tesniaci pás TPL 2 k profilu LTP 20 spodný, šírka 1020 mm 1 ks 1,20 1,44
Tesniaci pás TPS 2 k profilu LTP 20 vrchný, šírka 1020 mm 1 ks 1,30 1,56
Tesniaci pás TPL 4 k profilu LTP 45 spodný, šírka 900 mm 1 ks 1,70 2,04
Tesniaci pás TPS 4 k profilu LTP 45 vrchný, šírka 900 mm 1 ks 2,10 2,52

Tesnenia

T - 35

Konštrukčné profily Z a C - sekundárne konštrukcie budov

Konštrukčné profily U

RAL 9002, 9010

Hrúbka 100 / 600 125 / 600 150 / 600
Cena € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

LPL plech 0,75 mm 15   
ceny na vyžiadanieLPL plech 0,88 mm 15   

LPL plech 1,00 mm 15   

Hrúbka (mm) 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
Z100 • • • • - -
Z120 • • • • • -
Z150 • • • • • -
Z200 A • • • • • -
Z200 B • • • • • -
Z250 - - • • • •
Z300 - - • • • •
Z350 - - - • • •

Hrúbka (mm) 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0
U4 100 • • • • • - -
U4 120 • • • • • • -
U4 150 • • • • • • -
U4 200 - • • • • • -
U4 250 - - - • • • •
U4 300 - - - • • • •

Hrúbka (mm) 0,70 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
C70 • • - • - - -
C100 • • • • • - -
C120 • • • • • • -
C150 • • • • • • -
C200 A - • • • • - -
C200 B - - - • • • -
C250 - - - • • • •
C300 - - - • • • •
C350 - - - - • • •

C - Kazety • ceny na vyžiadanie

Max. dĺžka: do 6 m | Nominálna šírka: 1230 mm | Celková šírka: 1075 mm | Už. krycia šírka: 1025 mm

Oblúkové strešné trapézové profily

Systém oblúkových trapézových profilov 
nachádza využitie v športových, obchodných 
a priemyselných objektoch, verejných aj 
skladových priestoroch. Oblúk je možné vyrobiť 
iba zo strešného trapézu T - 35.

Oblúkové trapézové 
profily ako jednoplášťová 
strecha.

hrúbka 0,5; 0,6 mm

Oblúkové trapézové profily  
ako dvojplášťová zateplená 
strecha.
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Samovrtné skrutky do ocele
Cena / ks

Balenie € bez DPH € s DPH

Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3 250 ks 0,14 0,17
Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6 250 ks 0,16 0,19
Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12 250 ks 0,19 0,23
Lakované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3 250 ks 0,14 0,17
Lakované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6 250 ks 0,16 0,19
Lakované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12 250 ks 0,19 0,23
Kryt hlavy skrutky - klobúčik lakovaný 250 ks 0,06 0,07
Samovrtná skrutka SL 4, pozinkovaná pre ľahké profily; 4,8 x 16 mm; štvorcová; plochá hlava 1 000 ks 0,25 0,30
Samovrtná skrutka B 08; 4,8 x 16 mm; krížová; plochá hlava 500 ks 0,14 0,17

Spojovací materiál
Kotviace skrutky

Cena / ks Balenie € bez DPH € s DPH

Farmárske skrutky pozinkované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm 250 ks 0,06 0,07
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm 250 ks 0,07 0,08
Farmárske skrutky pozinkované a lakované 4,8 x 60 mm / 80 mm 100 ks 0,16 0,19

Ostatné neštandardné klampiarske prvky:  spotrebovaný plech + 0,83 € bez DPH, 0,99 € s DPH ohyb a strih/2bm.

V prípade strešných trapézov táto vrstva zabraňuje vytváraniu kondenzu zo strany interiéru.

Klampiarske prvky k trapézovým profilom

Classic lesklý 25 Pozink
Cena / ks € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Hrebenáč sedlový RŠ 307 mm 11,80 14,16 10,80 12,96
Hrebenáč sedlový RŠ 615  mm 16,10 19,32 14,00 16,80
Záveterná lišta základná RŠ 246 mm 10,90 13,08 9,60 11,52
Odkvapové lemovanie RŠ 246 mm 7,00 8,40 5,90 7,08
Napojenie plechu na múr zhora/zdola RŠ 246 mm 7,70 9,24 7,00 8,40
Prechod rôznych sklonov A/B RŠ 246 mm 7,10 8,52 6,80 8,16
Úžľabie RŠ 492 mm 11,80 14,16 10,10 12,12
Úžľabie s rozrážačom vody RŠ 492 mm 12,00 14,40 10,30 12,36

Antikondenzačná vrstva

Príplatok za m2 € bez DPH € s DPH

T / TN 35 (B) 2,30    2,76
LTP / LVP 20 2,50 3,00
LTP / LVP 45 2,50 3,00

Presvetľovacie profily k trapézom
Hrúbka 1,00 mm

Cena / m2

Doba dodania € bez DPH € s DPH

PP T - 35 6 m ks skladom, na mieru dodací termín 2 až 3 týždne 16,80 20,16
PP TN - 50 6 m ks skladom, na mieru dodací termín 2 až 3 týždne 16,80 20,16
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STU282150/STU282151/
STU282153 
Kliešte falcovacie 45°- pril. čap

Rozmer € bez DPH € s DPH

40 mm 37,00 44,40
60 mm 37,30 44,76
80 mm 42,40 50,88

STU282451
Kliešte falcovacie rovné

Rozmer € bez DPH € s DPH

60 mm 44,80 53,76

STU282251 
Kliešte falcovacie 90°

Rozmer € bez DPH € s DPH

40 mm 52,60 63,12

STU281501 
Kliešte guľaté L = 240 mm

Rozmer € bez DPH € s DPH

45 mm 23,80 28,56

STU267601/STU267602 
Nožnice na plech  
- dierovacie ľavé

Dĺžka € bez DPH € s DPH

250 mm 17,10 20,52
300 mm 20,50 24,60

STU270101 
Nožnice na plech - kombi pravé 
sprevodované

Dĺžka € bez DPH € s DPH

260 mm 44,30 53,16

STU279001 
Kliešte klampiarske  
- univerzálne

Dĺžka € bez DPH € s DPH

300 mm 24,00 28,80

STU280501 
Kliešte ploché so zúbkami  
- pril. čap

Dĺžka € bez DPH € s DPH

240 mm 26,00 31,20

STU282004 / STU282002 / 
STU282003
Kliešte falcovacie rovné  
- vklad. čap

Rozmer € bez DPH € s DPH

40 mm 50,00 60,00
60 mm 50,20 60,24
80 mm 64,30 77,16

STU265001 / STU265003
Nožnice na plech 
- viedenský typ

Dĺžka € bez DPH € s DPH

250 mm 22,00 26,04
300 mm 26,00 31,20

STU267501 / STU267502 
Nožnice na plech - dierovacie 
pravé

Dĺžka € bez DPH € s DPH

250 mm 17,10 20,52
300 mm 20,50 24,60

STU268001 
Nožnice na plech - univerzálne

Dĺžka € bez DPH € s DPH

270 mm 22,00 26,04

STU268101 
Nožnice na plech - univerzálne 
sprevodované

Dĺžka € bez DPH € s DPH

260 mm 43,00 51,60

STU269001 
Nožnice na plech - pelikánové

Dĺžka € bez DPH € s DPH

350 mm 35,00 42,00

STU270011 
Nožnice na plech - kombi P 280

Dĺžka € bez DPH € s DPH

280 mm 35,60 42,72

Klampiarske náradie

Na tieto produkty sa nevzťahujú zľavy pre obchodných partnerov 
podľa Zmluvy o obchodnej spolupráci.

Sendvičové panely PUR/PIR

Tepelnoizolačné dosky PUR/PIR

PUR/PIR Panel D 1000
strešný

PUR/PIR  Panel U 1000 
stenový

PUR/PIR  Panel S 1000 
stenový

PUR/PIR  Panel CH 
1000 chladiarenský

Hrúbka panelu (mm) 40/80 - 40 120
60/100 60 60 160
80/120 80 80 180

100/140 100 100 200
120/160 120 - -
160/100 - - -
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ceny  
na vyžiadanie

Moderný tepelnoizolačný materiál ᴧ = 0,023 W/MK

Tepelnoizolačné dosky 
PIR

Lindab Vám ponúka tepelno izolačné dosky s PIR jadrom (PIR = 
polyisokyanurát) s najnižším koeficientom súčiniteľom tepla 0,023 W/m*K. 
Vďaka týmto hodnotám patria PIR dosky medzi obľúbený novodobý 
izolačný materiál aktuálne dostupný na trhu. 
PIR dosky ponúkajú omnoho účinnejšiu izoláciu v porovnaní s inými 
izolačnými materiálmi ako je minerálna vlna či polystyrén, čo je 
zohľadnené pri efektívnych nákladoch, dlhej trvácnosti a bezpečnom 
užívaní či už domu alebo iných objektov. 

termPIR PK termPIR AL

PIR doska, ktorá je vhodná do plochých 
striech, priečok a podláh. Vrchnú vrstvu 
tvorí papierová fólia, vďaka čomu sa tento 
materiál  radí medzi najekonomickejšie verzie 
z ponúkaných druhov.  

PIR dosky určené  
pre izoláciu plochých 
striech, priečok a podláh.
Vrchná a spodná vrstva  
je zložená z papiera  
a hliníkovej fólie. 

Izolačné PIR dosky s označením  
AGRO AL majú spodnú  

a vrchnú časť pokrytú vrstvou 50 
mikrónového hliníka. Sú vyrobené 
pre izoláciu poľnohospodárskych 

a priemyselných zariadení. 
Vyznačujú sa vysokou 

odolnosťou voči tlakovému 
umývaniu, či čisteniu 

a voči väčšej 
koncentrácií  

amoniaku. 

termPIR AGRO AL

termPIR BT termPIR WS

PIR dosky sú izolačný materiál určený pre rekonštruk-
ciu  plochých striech v obytných budovách. Bituméno-
vá fólia pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky. 

Tento typ PIR dosiek bol vyvinutý pre šikmé typy striech, 
ale rovnako sú vhodné pre použitie stien v interiéry aj 
exteriéry. Sklovlákno pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky. 
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PARAMETRE PIR DOSIEK

term PIR PK

term PIR BT

term PIR AL

term PIR WS

term PIR AGRO AL

Cenové ponuky Vám vypracujeme na vyžiadanie

• Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti =  = 0,023 
W/mK

• Unikátna požiarna 
odolnosť

• Pevnosť tlaku 
minimálne 120 kPa

• Nízka absorpcia vody 
< 2%

• Vynikajúca chemická 
a biologická odolnosť

• Značne jednoduchá 
a bezpečná montáž

PREČO PIR?

PARAMETRE PIR DOSIEK

1 Typ jadra – výplne Pevná polyisokyanurátová pena (PIR)

2 Hustota jadra = 30 +6
-2 kg/m2

3 Deklarovaný koeficient tepelnej vodivosti ΛD = 0,023 W/mK

4 Vzhľad panelu PK – papierová vrstva; AL – KRAFT papierová vrstva pokrytá hliníkom; 
WS – sklovlákno; BT – bituménová vrstva; AGRO AL - 50 mikrónová hliníková fólia

5 Rozmery panelu 1200 x 2400 mm / 1200 x 600 mm

6 Dostupné rozmery panelov na vyžiadanie 120 x 1200 mm; 1200 x 3600 mm; 1200 x 6000 mm; 1200 x max1200 mm

7 Typ zámku *TAG – perodrážka; *LAP – s prekrytím hrán; FIT – rovné hrany

8 Hrúbka (mm) K dispozícií sú na vyžiadanie aj hrúbky PIR dosiek nárastom + 10 mm 
od uvedených hodnôt v tabuľke, avšak maximálne do 250 mm.

9 20 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 250

10 Tepelná odolnosť R [m2K/W] 0,87 1,74 2,17 2,61 3,48 4,35 5,22 6,52 7,83 8,70 9,57 10,87

11 Koeficient prestupu tepla U[W/m2K] 1,15 0,58 0,46 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

12 Pevnosť tlaku pri 10% deformácií σ = 120 kPa

13 Trieda požiarnej odolnosti E – samohasiace pre AL, WS, BT;   F – pre ďalšie

14 Absorpcia vody 2% V

* pri použití zámkov TAG a LAP je celková plocha PIR dosky menšia o 4% oproti štandardným rozmerom.

Použitie PIR dosiek

PIR dosky sa používajú ako súčasť izolačného systému  
pre tepelnú izoláciu základov, stien, vonkajších stien, stropov, 
terás a balkónov, plochých a šikmých striech. Predstavujú opti-
málnu alternatívu k dnešným obľúbeným izolačným materiálom 
ako sú minerálna vlna, polystyrén a XPS (extrudovaný polystyrén) 
v akomkoľvek tepelnoizolačnom systéme. 

Prečo PIR?

Obľúbené izolačné systémy

Izolácia šikmej strechy Izolácia vonkajšej steny jemne 
mokrý proces (ETICS)

Izolácia umiestnená 
pod podlahové kúrenie

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti = 
 Λ = 0,023 W/mK
• Unikátna požiarna odolnosť
• Pevnosť tlaku minimálne 120 kPa
• Nízka absorpcia vody ˂ 2%
• Vynikajúca chemická a biologická 
 odolnosť 
• Značne jednoduchá a bezpečná montáž

Lindab a.s.
Jamník: Jamník 278, 053 22 
 tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Banská  Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
Bystrica:  tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877 
Bratislava: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 
 tel.: 02/44 87 30 14 - 5, fax: 02/44 68 16 53
bezplatná  
infolinka:  0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

© 2016 Lindab AB.                  je registrovaná ochranná značka spoločnosti Lindab AB. Lindab AB si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto tlače.

Produktový manažér pre priemyselné stavby: 0915 938 518  haly@lindab.sk  www.halovysystem.sk

Kontaktujte nás: 

34 35

l indab  |   cenník lindab  |   cenník



Stu278001 
Šalajzňa rovná

Rozmer € bez DPH € s DPH

120 mm 65,50 78,60

STU282414 
Zatvárač odkvapového plechu

€ bez DPH € s DPH

110,00 132,00

Kliešte falcovacie 45°
STU282151

Rozmer € bez DPH € s DPH

60 mm 35,50 46,20

STU282415 
Zatvárač dvojitého falcu

€ bez DPH € s DPH

122,00 146,40

STU282326 
Kliešte Deck. rovné 180 VC 

€ bez DPH € s DPH

110,00 132,00

Strešné okná a výlezy

Strešný výlez
rozmer okna: 50 x 55 cm  (hnedý, červený, sivý) 

Cena / ks € bez DPH € s DPH

85,00  102,00

Strešné okná

V ponuke štandardné výrobky značiek:
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           Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník 
           Tel.053/4176 220-30  Fax: 053/4492 494 
           Email: info@lindab.sk   web: www.lindab.sk 
           IČO: 36214604    IČ DPH:  SK2020035061 

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI LINDAB a.s. 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky alebo 
osobitnou písomnou Kúpnou zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné 
predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP). VPDP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o 
obchodnej spolupráci (ďalej len ZoOS). Ustanovenia KZ alebo ZoOS  majú prioritu pred ustanoveniami 
VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513 / 
1991 Zb. - Obchodného zákonníka v aktuálnom znení. 
2. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci rozumie Lindab a.s., a pod pojmom kupujúci – fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej 
potvrdenie, osobitná  kúpna zmluva, zmluva o obchodnej spolupráci a pod.) 
 
II. UZATVÁRANIE ZMLUVY 
1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúce sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými 
dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky. 
2. Všetky cenové ponuky (ďalej len CP), kladacie plány a rozpočty na tovar a výrobky dodávané 
spoločnosťou Lindab a.s. sú vyhotovované bezplatne a ich platnosť končí dňom uvedeným na CP. 
3. Za správnosť výpočtu množstva strešných krytín (čo sa týka ich rozmerov a množstva) ručí predávajúci 
len vo vzťahu k podkladom na výpočet, ktoré boli poskytnuté kupujúcim. 
4. Podkladom na výpočet sa rozumie nameraný skutočný stav, resp. projekt krovu a pohľady. Za správnosť 
namerania, resp. zhodu skutočného stavu s projektom ručí kupujúci. 
5. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP. 
Objednávky, resp. KZ musia byť jasné a zrozumiteľné a musia mať písomnú formu. Obsahom objednávky, 
resp. KZ musia byť všetky údaje kupujúceho potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – 
faktúry, telefónne a faxové čísla, miesto vykládky a kontaktná osoba pri vykládke. Ďalej musí byť presne 
špecifikovaný predmet objednávky čo sa týka typu výrobku, resp. tovaru, u výrobkov druh vstupného 
materiálu, určenie množstva, rozmerov, u trapézových a tabuľových plechov hrúbky materiálu, u všetkých 
výrobkov z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Premium, Elite), číslo farby povrchovej úpravy podľa 
Lindab (prípadne najbližší RAL), požadovaný dodací termín. V prípade doobjednávok výrobkov s farebnou 
povrchovou úpravou, je nutné uviesť čísla faktúry, alebo zákazky vzťahujúce sa k danej doobjednávke. V 
prípade neuvedenia, že ide o doobjednávku, predávajúci nezodpovedá za prípadné odchýlky v odtieni. 
Objednávky musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Za 
záväznú sa považuje aj podpísaná objednávka či KZ doručená predávajúcemu faxom alebo mailom. 
Objednaním tovaru od predávajúceho, zákazník súhlasí s týmito VPDP, ďalej súhlasí so spracovaním a 
zhromažďovaním osobných údajov zákazníka (meno, adresa a telefónne číslo) za účelom vybavenia 
objednávky. 
6. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 24 hodín vystaví potvrdenie objednávky          
a zašle ho faxom alebo mailom, čím vyjadrí akceptáciu prijatia objednávky či KZ. 
7. Kupujúci musí prijaté potvrdenie objednávky prekontrolovať z pohľadu typu a množstva a potvrdiť jeho 
správnosť podpisom. Zákazka je po splnení platobných podmienok následne bezodkladne zaradená do 
výrobného plánu. 
8. Po zaradení do výrobného plánu nie je možné výrobnú zákazku stornovať a kupujúci je povinný odobrať 
ju a riadne zaplatiť (plati v prípade všetkých výrobkov). V prípade vybraných tovarov strešného 
príslušenstva a odkvapového systému sú učtované storno poplatoky za vrátený tovar podľa cenníka, ktorý 
je uvedený na internetovej stránke www.lindab.sk 
 
III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
1. Cena za dodávku tovaru a výrobkov spoločnosti Lindab a.s. je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených 
objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy či 
doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej 
kalkulácie. Zmluvným obchodným partnerom budú poskytované zľavy dohodnuté v ZoOS. 
2. Pokiaľ nie je v ZoOS, alebo KZ stanovené inak, platobnou podmienkou platba vopred sa rozumie 
nasledovne: 
• 30% z celkovej hodnoty objednávky na základe zálohovej faktúry v dobe jej splatnosti. Po pripísaní tejto 
úhrady na účet predávajúceho sa objednávka stáva záväznou a je zaradená do výrobného plánu. Pokiaľ 
prvá časť zálohovej platby, teda min. 30% z hodnoty objednávky, nebude uhradená v dobe splatnosti 
zálohovej faktúry, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. 
• zvyšných 70% min. 48 hodín pred plánovanou dodávkou tovaru, ak dopravu zákazky zabezpečuje 
predávajúci, prípadne do momentu odberu pri osobných odberoch kupujúceho. V prípade nezaplatenia tejto 
čiastky do momentu odberu si predávajúci vyhradzuje právo na predlženie dodacieho termínu.  
3. Dátumom  úhrady zálohovej faktúry alebo faktúry daňového dokladu sa rozumie pripísanie dlžnej čiastky 
na účet predávajúceho. 
4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - daňovom doklade, je 
predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúcemu úrok z omeškania vo výške podľa 
platného ustanovenia Obch. zákonníka. 
5. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia 
tovaru. 
6. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú stanovené na parite Ex Works Lindab a.s., Jamník podľa 
INCOTERMS 2010. 
 
IV. DODACIE LEHOTY 
1. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia zálohy podľa čl. III, odseku 2, časti 1 a odseku 3 týchto 
VPDP. Ak je v ZoOS alebo KZ stanovené, že kupujúci nemá povinnosť platiť preddavok, dodacia lehota 
začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, resp. podpísania osobitnej čiastkovej KZ. 
2. Ak v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky nie je dohodnuté inak, dodacia lehota základnej ponuky 
je do 10 pracovných dní a ostatnej ponuky do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky. 
3. V prípade objednávok na výrobky v množstve do 30 m2 si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu 
lehotu o ďalších maximálne 15 pracovných dní. 
4. V čase „mimo sezóny“ tzn. v mesiacoch december, január a február si predávajúci vyhradzuje právo 
predĺžiť dodací termín o ďalších maximálne 15 pracovných dní u všetkých zákaziek do 100m2.   
5. Základnou ponukou sa rozumie: Strešný systém Lindab ® (Profil, Maxima, Mega, Goodlock, Click SRP, 
Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Premium Matt a  Elite v základných farebných odtieňoch 
(základné farebné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch). Trapézové plechy T8, T12, T18, T35, 
TN35, TN50 a TN60 v hrúbke 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75mm v materiálovej špecifikácii prírodný Pozink, alebo 
v organickej povrchovej úprave Classic v základných farebných odtieňoch (základné odtiene sú 
špecifikované v platných cenníkoch), klampiarske prvky a príslušenstvo strešného systému a trapézového 
programu Lindab ®, hladký (zvitkový a tabuľový) plech, a štandardné prvky odkvapového systému Lindab 
Rainline (štandardné farby a rozmery sú špecifikované v platných cenníkoch). 
6. Ostatnou ponukou sa rozumejú v predošlom bode neuvedené výrobky a tovar podľa ponukových listov          
a cenníkov. 
7. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci 
vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto termín nebol uvedený v 
potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho 
nedodržania, kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych sankcií voči predávajúcemu. 
8. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10 - tich pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru. V 
prípade, ak tak neurobí, má predávajúci právo na vyúčtovanie skladného vo výške 5 % z dohodnutej kúpnej 
ceny neodobratého tovaru za každých 10 pracovných dní. Po uplynutí 10 pracovných dní odo dňa prvej 
výzvy na expedíciu tovaru, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na odobratie tovaru s odobratím 
maximálne do jedného mesiaca odo dňa výroby a s upozornením na obmedzenie záruky po odobratí po 30 
kalendárnych dňoch odo dňa výroby. Po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa výroby má predávajúci 
právo odstúpiť od Zmluvy, vyfakturovať náhradu škody a ponúknuť  tovar na predaj tretej osobe prípadne 
ho zošrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu s vyúčtovanou 
náhradou škody. 
9. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s §455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 

V. BALENIE, PREPRAVNÉ POMÔCKY, DOPRAVA 
1. Strešná krytina je štandardne dodávaná v drevenom obale a je fixovaná fóliou. Pri objednávkach nad 
30m2 sú palety nevratné a ich cena je započítaná do ceny krytiny. Pri objednávke strešnej krytiny, alebo 
trapézových plechov do 30m2 bude kupujúcemu fakturovaný malometrážny jednorazový príplatok vo výške 
10 € bez DPH a predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodací termín podľa bodu IV. Odsek 2. V prípade, 
že bude pri objednávke strešnej krytiny, alebo trapézového plechu  do 30m2 zo strany kupujúceho 
požadovaný štandardný dodací termín podľa bodu IV., bude mu fakturovaný malometrážny príplatok vo 
výške 22 € bez DPH.  
Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách (max. 150 ks/paleta), ktoré budú pri odbere 
vyfakturované. Cena europalety je 10 € bez DPH. Nepoškodené europalety je možné vrátiť max. do 
uplynutia 3 mesiacov od ich odberu (do centrály Lindab a.s., Jamník, pobočka Bratislava, alebo logistického 
skladu Nitra), za vrátenie europaliet zodpovedá kupujúci. Z predajnej ceny europalety bude kupujúcemu 
odpočítaná amortizácia vo výške 20% (vrátená suma 8€ bez DPH). Následne bude vystavený daňový 
dobropis a vrátené finančné prostriedky. 
2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na nakládku pristavenie vhodných vozidiel vybavených vhodnými 
prepravnými pomôckami. Za vhodné vozidlá sú považované tie, ktoré je možné nakladať zboka 
vysokozdvižným vozíkom, ktorých rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednanej krytiny tak, 
aby pri preprave bola minimalizovaná pravdepodobnosť jej poškodenia. 
3. V prípade zvýšenej obtiažnosti nakladania je predávajúci oprávnený fakturovať poplatok za nakládku vo 
výške 16,60 € za každých začatých 100 m2 krytiny. 
4. V prípade pristavenia vozidla, ktoré je možné nakladať len ručne, predávajúci nie je povinný vyčleniť 
pracovníkov na ručnú nakládku a ani neručí za prípadné poškodenie pri takejto manipulácii. V prípade, ak 
to bude možné, vzhľadom k vyťaženosti pracovníkov výrobcu a ten ich uvoľní na zabezpečenie ručnej 
nakládky, bude sa pri fakturácii za túto službu postupovať obdobne ako v bode 3 čl. V. 
5. Výrobca rovnako neručí za vady, ktoré vzniknú v prípade ručnej alebo inak nevhodnej vykládke strešnej 
krytiny alebo trapézových plechov. 
6. Spoločnosť Lindab a.s. ponúka všetkým kupujúcim dopravu výrobkov zo sortimentu strešných krytín, 
trapézových plechov, odkvapového systému a doplnkov značky Lindab® ZDARMA pri splnení 
nasledujúcich podmienok: 
• Množstvo strešnej krytiny alebo trapézového profilu na jednu zákazku bude väčšie ako 100 m2 a vykládka 
bude realizovaná na jednom mieste. 
• Množstvo hladkého plechu v tabuliach alebo vo zvitkoch bude väčšie ako 100 m2 a vykládka bude 
realizovaná na jednom mieste. 
• Odber odkvapového systému alebo strešného príslušenstva bude v minimálnej fakturovanej sume po 
odčítaní rabatových podmienok 250 € bez DPH. 
• Všetky faktúry za odobratý tovar má kupujúci zaplatené v lehote splatnosti a nie je pri tom prekročený jeho 
kreditný limit. 
7. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak sa za miesto dodania považuje sídlo firmy 
kupujúceho. Miesto vykládky nie je možné zmeniť po zadaní zákazky do výroby. 
8. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku materiálu vhodným spôsobom a to tak, aby nedošlo k 
poškodeniu materiálu a zbytočným prestojom vozidla dodávateľa. 
9. Vozidlo predávajúceho nesmie čakať na vykládku dlhšie ako 30 minút. V oprávnených prípadoch si môže 
predávajúci účtovať za každých ďalších 30 min stojné vo výške 15 € bez DPH. 
10. V prípade ručnej vykládky sa odberateľ prevzatím materiálu zbavuje možnosti reklamácie 
mechanického poškodenia materiálu. 
11.  Doprava všetkých zákaziek do logistického skladu Nitra a pobočky v Bratislave je zdarma. 
12. Doprava zdarma platí len pri využití dopravy zabezpečenej predávajúcim Lindab a.s.. Dopravu 
objednanú kupujúcim nebude možné spoločnosti Lindab a.s. refaktúrovať. 
13. V prípade, že objednávka nespĺňa rámec vyššie uvedených podmienok potrebných pre využitie dopravy 
zdarma a ak nie je dohodnuté inak, bude dovoz zabezpečený podľa nasledujúcich podmienok: 
• Pri doprave zákaziek, ktoré nespĺňajú podmienky dopravy zdarma účtuje predávajúci fixný poplatok podľa 
cenníka fixných poplatkov. 
• Pri doprave viacerých zákaziek na jedno miesto vykládky, pričom ani jedna nespĺňa podmienky dopravy 
zdarma sa účtuje doprava iba za jednu zákazku. V prípade, že súčet viacerých zákaziek určených súčasne 
na to isté miesto vykládky je väčší ako 100 m2, doprava sa neúčtuje. 
• V prípade, že ide o zákazky s rôznou výškou fixných poplatkov za dopravu, účtuje sa vždy iba najvyšší 
poplatok. 
• Doprava zákaziek do zahraničia sa posudzuje individuálne. 
• Cena dopravy a dodacia lehota zákaziek, pri ktorých dĺžka produktu je väčšia ako 9 m, sa posudzuje 
individuálne. 
• Pri odbere zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu 
minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať meno vodiča, EČV        
a predpokladaný čas príchodu. Ak tak odberateľ neučiní, firma nezodpovedá za prestoje vozidla odberateľa 
na nakládke. 
• Predajca má právo odmietnuť dodanie tovaru na miesto, ktoré je ťažko dostupné pre jeho vozidlá, a 
hrozilo by poškodenie vozidla, tovaru, alebo cudzieho majetku. Zákazník je v takom prípade povinný určiť 
náhradné miesto vykládky, ktoré bude pre vozidlo dostupné. V opačnom prípade tovar dovezený nebude a 
predajca sa tak zbavuje povinnosti dodať zákazníkovi tovar podľa ustanovení VPDP. 
 
Cenník fixných poplatkov:    
        

Pri doprave doplnkov a príslušenstva na základe požiadavky kupujúceho formou zásielkovej služby bude 
účtovaný jednorazový poplatok vo výške 10 € bez DPH za každé balenie zásielky. 
  
VI. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Osobné údaje každého kupujúceho poskytnuté predávajúcemu v súvislosti s objednávkou sú chránené 
proti zneužitiu. Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákazníkov (meno a priezvisko, adresu, 
telefón, mobil, e-mail, údaje o objednaných alebo zakúpených výrobkoch a ich použití, údaje o komunikácii) 
za účelom uzavretia a plnenia objednávky a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v aktuálnom znení. Svojím podpisom na objednávke dáva zákazník svoj súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov za účelom ich marketingového využitia (zasielanie ponúk a informácií o nových 
výrobkoch, výstavách, súťažiach a akciách formou listov, sms alebo e-mailom). 
 
VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY 
V prípade tovaru alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na 
poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. (V prípade vzniku občiansko-
právneho vzťahu sa vzťahujú ustanovenia Obč. zákonníka SR). Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a 
výrobkov skontrolovať kvalitu dodávky a ich zhodu s objednávkou alebo kúpnou zmluvou v maximálnej 
možnej miere a do 24 hodín vzniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka 
bezpredmetná. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať záznam do dodacieho listu prípadne do 
CMR (externá zahraničná preprava).Zodpovednosť výrobcu je ohraničená výškou sumy uvedenej na 
faktúre za výrobok, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie.  
 
VIII. PRÁVO A ROZHODOVANIE SPOROV, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich so zmluvou riadiť sa 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stratou platnosti niektorej časti zmluvy sa stáva celá zmluva 
neplatnou.  

znenie z 1. mája 2016, platné do odvolania 

Druh zákazky Objem Cena bez DPH 
Strešný systém Menej ako  < 100  m2 25 € 
Trapézový profil Menej ako  < 100  m2 25 € 

Tabuľový plech a zvitky Menej ako  < 100  m2 15 € 
Strešné príslušenstvo a klampiarske prvky Menej ako  < 250 € 10 € 

Odkvapový systém Menej ako  < 250 € 10 € 
Produkty nad 9m dĺžky všetky Individuálne 
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Obchodní zástupcovia pre strešný systém
BA a TT kraj: |  Jozef Suchoň |  0907 937 246 |  obchod.ba@lindab.sk  | obchod.tt@lindab.sk
BB a NR kraj: |  Milan Halčin |  0915 932 588  |  obchod.bb@lindab.sk  |  obchod.nr@lindab.sk
ZA a TN kraj: | Ondrej Jašš |  0905 966 315  |  obchod.za@lindab.sk  |  obchod.tn@lindab.sk
KE a PO kraj: |  Peter Sentpétery |  0907 703 912  |  obchod.ke@lindab.sk  |  obchod.po@lindab.sk

Na našich webových stránkach nájdete podrobné 
informácie o všetkych produktoch Lindab.
www.stresnysystem.sk 
stránka venovaná kompletnému strešnému systému, vrátane 
strešných doplnkov a príslušenstva
www.halovysystem.sk 
stránka o produktoch priemyselnej oblasti v podobe 
trapézového programu, sendvičových panelov  
a halových systémov 
www.stavebnysystem.sk 
stránka o montovaných stavbách, domoch a systémových 
riešeniach pre zastrešenie plochých striech a iných 
konštrukčných systémov
www.ventilacie.sk 
stránka venovaná vzduchotechnike a ventilačným produktom
www.vernostsaoplati.sk 
vernostný program pre klampiarov a montážnikov
www.lindab.sk 
globálna stránka spoločnosti Lindab

Produktoví špecialisti
Halové systémy |  Branislav Barč | 0915 938 518  | branislav.barc@lindab.sk
Stavebné systémy Construline |  Adrián Gurčík | 0918 697 867  | adrian.gurcik@lindab.sk
Ventilácie | Richard Koller | 0905 362 794  | richard.koller@lindab.sk

Lindab a. s.
Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053/417 62 20 - 30, fax: 053/449 24 94
 
Banská Bystrica - pobočka:
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206, fax: 048/414 58 77

Bratislava - pobočka:
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 3
tel.: 02/44 87 30 14 - 5, fax: 02/44 68 16 53
 
Nitra - sklad:
Novozámocká 67, Nitra 949 05
tel.: 0905 302 646

Obchodní referenti
KE, PO a NR kraj |  Katarína Vlková |  0905 882 236  |  katarina.vlkova@lindab.sk
BA, TT, TN a ZA kraj |  Alena Piaková |  0905 966 235  |  alena.piakova@lindab.sk 
BB kraj |  Alena Piaková |  0905 966 206  |  alena.piakova@lindab.sk
Halové a stavebné systémy Construline |  Lukáš Paciga |  0905 966 280  |  lukas.paciga@lindab.sk
Ventilácie |  Martin Bartho |  0905 339 853  |  martin.bartho@lindab.sk

www.kvalitny.stresnysystem.skKliknite a dozviete sa viac

AKO SI VYBRAŤ STRECHU, KTORÁ VÁS NESKLAME?

Ako si vybrať

Tento sprievodca vám ukáže na čo všetko si treba  

dať pozor pri výbere vašej novej strechy.

dobrú strechu?

Aké sú dôležité parametre vašej budúcej strechy? 

Ako vplýva tvar a sklon strechy na jej funkčnosť a bezpečnosť?

Je záruka dôležitá pri výbere strešnej krytiny?

Čo má obsahovať kompletná cenová ponuka?

Naozaj zvládne montáž strešnej krytiny každý?

Je cena odrazom kvality?

Viac ako 70 000  

spokojných zákazníkov
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Rozpočtári a technické poradenstvo
Technik, rozpočtár pre strešný systém |  Bystrík Štofko |  0905 340 902  |  bystrik.stofko@lindab.sk
Technik, rozpočtár pre strešný systém |  Michal Stanovský |  0918 639 168  |  michal.stanovsky@lindab.sk
Technik, statik pre stavebné systémy |  Jaroslav Zumerling |  0905 343 797  |  jaroslav.zumerling@lindab.sk 
Technik, statik pre halové systémy |  Zuzana Čurillová |  0905 341 149  |  zuzana.curillova@lindab.sk
Technik pre ventilácie |  Katarína Kalivodová |  0918 887 758  |  katarina.kalivodova@lindab.sk

Marketing |  Oľga Danielová |  0918 482 050  |  olga.danielova@lindab.sk

Švédska oceľ, základný vstupný materiál

Povrchová úprava produktov Lindab

Základným materiálom pre výrobu produktov Lindab je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, 
s hustotou pozinkovania 275 g/m2. Ten je chránený viacvrstvovou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, 
základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Premium Matt, Elite). 
Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do 
jednotlivých vyrobnych závodov, teda aj do Jamníka.  

povrchová vrstva 
Classic, Premium Matt, Elite 
základná farba
pasivácia
zinok
oceľ
zinok
pasivácia
spodná laková vrstva

Lindab Classic
Povrchová úprava Classic lesk patrí medzi základ-
né náterové systémy. Je najčastejšie využívaná 
a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim 
pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Hrúbka pov-
rchovej úpravy je 25 μm, UV ochrana Ruv = 2 - 3.
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Lindab Premium Matt
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Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov 
Lindab s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka 
svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči 
mechanickému poškodeniu, ochrane proti korózií, 
UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečis-
teným ovzduším. Hrúbka povrchovej úpravy je 
50 μm, UV ochrana Ruv = 4.

Lindab Elite
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Povrchová úprava Lindab Premium MATT je novo 
vyvinutý škandinávsky polyesterový povrch, ktorý 
je tou najlepšou voľbou pre plechové strechy, pri 
ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Vzhľadom 
k inovatívnej technológii miešania a nánosu vrstvy 
polyesteru na žiarovo pozinkovaný oceľový plech, 
tento povrch umožňuje miešať výrobky z rôznych výrobných časov 
bez vizuálneho rozdielu, čo je veľkým prínosom najmä pre predaj 
modulových krytín, ako napr. Lindab Goodlock. Povrchová úprava 

Premium MATT je bez textúry, avšak užívateľom prináša rovnaký matný efekt ako predošlá povrchová úprava 
Lindab Classic MAT. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. 
Vstupný materiál je vyrobený podľa EN10169 + A1. Hrúbka povrchovej úpravy je 30 μm, UV ochrana Ruv = 3.

NOVINKA



BA a TT kraj 0907 937 246 obchod.ba@lindab.sk

NR a BB kraj 0915 932 588 obchod.bb@lindab.sk

TN a ZA kraj 0905 966 315 obchod.za@lindab.sk

KE a PO kraj 0907 703 912 obchod.ke@lindab.sk

ProfilLindab
AKCIA 575

€/m2
cena v užitočnej krycej šírke  krytiny, bez DPH (6,78 €/m2 s DPH)

• Akciová cena platí  
pre strešnú krytinu  
Lindab Profil 35 v akciových farbách

• Minimálny odber: 70 m2

• Pre obchodných partnerov platia  
akciové rabaty podľa ZoOS

• Akcia nie je podmienená  
odberom príslušenstva

• Príplatok za zmenu modulu na  
30 cm = 0,10 €/m2 bez DPH

• Akcia je platná od 15. 2. 2017.

015 
čierna

758
červenohnedá

434
hnedá

Doprava 
nad 100 m2 
ZDARMA

Švédsky 
plech 

0,5 mm

Žiadne 
skryté 

poplatky

Vykládka 
autom s 

hydraulickou 
rukou

www.stresnysystem.sk

výrobná chyba | korózia materiálu | olupovanie povrchovej 
úpravy | abnormálne zmeny farebného odtieňa, ktoré 

môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku

GARANTOVANÁ ZÁRUKA NA TIETO 
ZÁVADY: NEVYSKYTNE SA

15
rokov

ZADARMO1/3strešnej krytiny

Viac informácií o akcii a produktoch Lindab nájdete na: www.stresnysystem.sk

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ZĽAVY

33 % 20 %
strešná krytina Lindab

hrebenáče

kotviace skrutky (8 ks/m2)

vetrací pás hrebeňa (Lindroll)

klampiarske prvky alebo tabuľový plech

 podstrešná fólia LindabContactFoil 95/135 g x

odkvapový systém Lindab Rainline Elite x

VYBERTE SI Z PONUKY AKCIOVÝCH FARIEB

Povrchová  
úprava

434
hnedá

742/762
tehlová

087
šedá

015
čierna

758
červeno 
hnedá

747
červená

Classic
15 rokov záruka

Classic matný
15 rokov záruka

x

Premium matný
20 rokov záruka

x

Elite
30 rokov záruka

x

Podmienkou získania zľavy na strešnú krytinu 
(33 % alebo 20 %) je odber kompletného streš-
ného systému podľa nižšie uvedenej tabuľ ky.

• zľava 20 % alebo 33 % sa uplatňujú z platných cenníkových cien strešnej krytiny 
a je podmienená odberom príslušenstva podľa tabuľky v potrebnom množstve

• akciové zľavy platia pri odbere krytiny od 70 do 400 m2, väčšie odbery sa posudzujú 
individuálne

• akciové zľavy sa neuplatňujú v prípade pultových striech
• akciové zľavy platia len na krytiny a farby uvedené v tomto letáku
• pre zmluvných obchodných partnerov Lindab platia akciové rabaty uvedené v ZoOS

Lindab
Mega

Lindab
Profil

Lindab
Maxima

Lindab
SRP Click 25

Lindab
Goodlock


