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Lindab AB je medzinárodný koncern založený 
v roku 1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vyvojom, vý-
robou a predajom produktov z tenkostenných oce-
ľových, vopred lakovaných plechov. 

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné ple-
chové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, 
strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka 
svojim zákazníkom prepracovaný servis. Ponuka 
Lindab zahŕňa systémy určené pre priemyselné, 
ale aj rezidenčné stavby, haly ako aj systémy vzdu-
chotechniky. Bezchybný certifikovaný výrobný 
proces, kvalitný vstupný materiál, špičkové výrob-
ky a spokojní zákazníci sú výsledkom dlhoročných 
skúsenosti a spoľahlivosti pod značkou Lindab.

Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať na 
trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú akú-
koľvek fázu vystavby. Zakladá si na kvalite vstup-
ných materiálov a kvalite jeho spracovania, čoho 
dôkazom sú certifikované procesy a výrobky a ich 
vysoká úžitková hodnota. Všetky produkty sú do-

dávané s vysokou úrovňou služieb, čo spolu so 
špičkovou kvalitou výrobkov zvyšuje pridanú hod-
notu všetkým našim zákazníkom.

Výrobný závod sa nachádza v Jamníku pri Spišskej 
Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej 
Bystrici, v Bratislave a logistický sklad v Nitre.

O spoločnosti

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

Lindab Classic a Classic MAT
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 povr-
chovej úpravy je 25 μm, UV ochrana Ruv=3.
Ponuku povrchových úprav Classic rozširuje aj exkluzívny náterový 
systém s matným povrchovým prevedením tzv. Classic MAT. Jeho 
jemne štruktúrovaný povrch dodáva krytinám moderny a dokonalý 
vzhľad. Hrúbka povrchovej úpravy je 30 μm, UV ochrana Ruv=3-4.
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Povrchová úprava Lindab Premium poskytuje 
vysokú odolnosť voči korózií. Vrchný farebný a mi-
moriadne odolný náter zabezpečí dlhodobú život-
nosť produktom, vyrobeným z tohto materiálu. 
Oproti povrchovej úprave Classic vykazuje väčšiu 
mechanickú odolnosť. Hrúbka povrchovej úpravy je 
35 μm, UV ochrana Ruv=3-4.

Lindab Premium
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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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CMLindab Goodlock
Jediná plechová krytina bez viditeľných skrutiek
Strešná krytina Lindab Goodlock patrí medzi maloformátové strešné krytiny. Je jedinečná vďaka vysokej 
vlne a pevným tvarom, ale jej najväčšou prednosťou je jej spôsob kotvenia. Ako jediná plechová krytina 
na slovenskom trhu sa neskrutkuje v ploche strechy, celý systém je zámkový čo zaručuje, že jednotlivé 
diely do seba presne zapadnú. Strecha má celistvý vzhľad bez viditeľných skrutiek, čo znižuje aj riziko 
zatečenia. Táto strešná krytina patrí medzi klenoty na slovenskom trhu.

Na výrobu tejto strešnej krytiny sa používa vysokokvalitný švédsky plech s vrstvou zinku 275 g/m2. 
V našej ponuke ho nájdete v troch rôznych prevedeniach povrchovej úpravy a to Classic matný s 30 
mikrónovou farebnou úpravou a 15-ročnou zárukou. Pre náročnejších ponúkame prevedenie Elite s 50 
mikrónovou povrchovou úpravou a 30-ročnou zárukou alebo povrchovú úpravu materiálu Premium s 
garantovanou zárukou 20 rokov. 

Výhody strešnej krytiny Lindab Goodlock:

• 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.

• Bezproblémová preprava na miesto realizácie.

• Dlhodobé skúsenosti s výrobou a aplikáciou tohto typu krytín  
(od roku 2006).

hrúbka 
0,5 mm 5 kg/ks minimálny

sklon

15°

užitočné
pokrytie

0,88 m2
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Lindab Click SRP
Moderná krytina pre novostavby a rekonštrukcie 
Jej vzhľad je predurčený na dnešné moderné stavby s originálnou architektúrou a neopakovateľným 
vzhľadom. Rovnako však dokáže dodať starším objektom osobitý vzhľad, výsledkom čoho je odolná 
a kvalitná strecha na niekoľko desiatok rokov. 

Lindab Click SRP nájdete v našej ponuke v dvoch rozmeroch výšky stojatého zámku a to 25 a 38 mm. 
Okrem tradičného vzhľadu rozširuje ponuku Click SRP aj verzia s označením Dn, čo znamená, že pás 
krytiny je vybavený dvoma radmi prelisov po celej svojej dĺžke, vďaka čomu je krytina pevnejšia a jej 
vzhľad pôsobí mimoriadne štýlovo. 

Dôvod, prečo je vyhľadávaná medzi montážnikmi, je jej jednoduchá technológia montáže. Bočný spoj 
tvorí špeciálna dutá drážka, ktorá sa uchytí jednoduchým zakliknutím. Tá zamedzuje vzlínaniu vody a vlh-
kosti tesnými špárami. Kotviace prvky sú ukryté pod krytinou, čo je jej ďalšou významnou výhodou.

CM
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Click Dn SRP Click SRP

Výhody Lindab Click:
• Prepracovaný tvar zámku bráni možnosti neskoršieheho odpojenia 

jednotlivých pásov krytiny. Tento protichodný spoj spoľahlivo „zamkne“ 
a zabezpečí krytinu proti akémukoľvek náhodnému pohybu či pootvoreniu 
zámku.

• Výsek (25 mm) slúži na vytvorenie spätného ohybu pre uchytenie plechu  
na lem odkvapu, čím je krytina bezpečne a pevne prichytená na streche.

• Plech je vyrábaný s výsekom na oboch stranách krytiny, čo umožňuje jej 
montáž sprava ako aj zľava.

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

• Je vhodná na rekonštrukciu, novostavby a tiež fasády. 

• Rýchla a jednoduchá montáž. 

5 kg/m2

7°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,8 - 8 m

dĺžka 
krytiny
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Lindab Seamline
Tradičná falcovaná strešná krytina

Princíp falcovanej krytiny Lindab Seamline spočíva v súvislých oceľových pásoch, kladených od odkvapu 
k hrebeňu, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcom). Takéto spojenie zabezpečuje nepriepustnosť 
spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky. Krytina sa predáva ako zvitkový plech v požadovaných šírkach 
a dĺžkach. 

Základnou surovinou pre falcovanú krytinu Lindab Seamline je švédsky predlakovaný oceľový plech PLX 
o šírke 670 mm alebo FOP-CO o šírke 613 mm. Ide o materiál, vyznačujúci sa vysokou životnosťou, stá-
lofarebnosťou, vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou. Použitá jemnozrnná oceľ je obzvlášť dobre 
tvárna aj napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. Oceľový plech PLX je doplnený extrémne odol-
ným a bezúdržbovým systémom povrchovej úpravy Elite, ktorá zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii, 
vynikajúcu farebnú stálosť a vysokú odolnosť voči poškriabaniu. Pre menej náročných zákazníkov je v 
ponuke oceľový plech pod označením FOP-CO, v hrúbke 0,5 mm a povrchovej úprave Lindab Classic 
alebo Classic Matný.

Výhody Lindab Seamline:
• Dvojitá stojatá drážka zabezpečuje nepriepustnosť spoja.

• Použitie pre nízke sklony (od 5°).

• Jednoduchý, elegantný a moderný tvar.

• Nízka hmotnosť krytiny.

• Vysoko tvárny plech.

• Široké možnosti použitia – horské, historické,  
moderné budovy.

• Krytina je vhodná na zložité tvary a detaily striech.

CM
Minimálny

sklon

5°

5 kg/m2PLX
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Lindab Profil Lindab Mega
Táto strešná krytina si od svojho začiatku získala najviac priaznivcov a právom jej patrí titul „najpredáva-
nejšia“.  Jemná vlna pôsobí na streche nenápadne a dokonale sa hodí k tradičným slovenským stavbám.  
Aplikovať na strechy ju môžete od sklonu 8°, ak nie sú potrebné priečne spoje. 

CM CM

Už názov napovedá, že ide o krytinu s vysokou vlnou, ktorá takmer dokonale kopíruje klasickú škridlu, 
čím si získala obľubu u tých, ktorí dávajú prednosť klasike na streche. Tento ekonomický model  je navyše 
kombináciou moderného a estetického štýlu a strecha pôsobí exkluzívne.

1164

60,4
23,6

28

1150

1080

270

hrúbka 
0,5 mm

hrúbka 
0,5 mm5 kg/m2 5 kg/m2

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

Sklon

0,75 - 6,15 m

max. dĺžka 
krytiny

0,7/0,8 - 6,2 m

max. dĺžka 
krytiny
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Lindab Maxima Lindab LPA (Topline)
Svojou nezameniteľnou hranatou vlnou  dodáva streche jemne kvadratický nádych. Krytina je vybavená 
kapilárnou drážkou proti vzlínavosti vody. Strecha pôsobí efektne a originálne. Určite si ju s ostatnými 
krytinami nepomýlite. Možnosť aplikácie na strechy je od  8°, ak nie sú potrebné priečne spoje.

CM CM

Ponuku veľkoformátových krytín uzatvára Topline. Napriek tomu, že je vyrábaná v českom Lindab závo-
de, ľahko sa s ňou stretnete aj na slovenských strechách. Typická, jemne natiahnutá vlna bez problémov 
odoláva rozmarom a nástrahám počasia. Je vybavená dvojitou vodnou drážkou čo zabezpečuje dvojité 
istenie proti vode. Ako jediná z veľkoformátových krytín má začiatok a koniec tabule v tvare 3D vlny, čím 
je typický vysoký profil krytiny krásne zvýraznený a vašej streche dodáva štýl.

1181

16

28

39 56
95

400
hrúbka 
0,5 mm

hrúbka 
0,5 mm5 kg/m2 5 kg/m2

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

8°/14°*

*v prípade  
priečnych spojov

sklon

0,7/0,8 - 6,2 m

max. dĺžka 
krytiny

0,54 - 6,14 m

max. dĺžka 
krytiny
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Lindab Roca
Táto strešná krytina je svojim prevedením a vzhľadom netypická. Základom krytiny Lindab Roca je kva- 
liný oceľový plech hrúbky 0,4 mm s aluzinkovou galvanickou úpravou a finálnou povrchovou vrstvou 
z kameninového granulátu. Fakt, že ide o oceľový plech, mnohých prekvapí. Jemná vlna a minerálne zrná 
výborne kombinujú vlastnosti ako sú pevnosť a atraktívny vzhľad. Vďaka tomu sú ideálnym riešením pre 
budovy nachádzajúce sa v historických častiach mesta, kde si to daná architektúra vyžaduje. 

Lindab Roca Vám ponúka štyri rôzne prevedenia profilácie vlny. Rovnako Vás prekvapí svojou pestrou 
farebnou škálou. 

426 mm

365 mm

1318 mm

Toscana Rustica

SerenaMadera
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Kompletný strešný systém

Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri všetkých krytinách – prekrýva hre-
beň aj nárožie strechy. Vyrába sa v  2 m dĺžkach, pre výpočet spočítame 
všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm). 

Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je 
zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri krytinách a všetkých trapézoch 
ako ukončovacia lišta strechy.

Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytinách a všetkých druhoch 
trapézov. Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých 
úžlabí a vydelíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20 cm). K úžlabiu je nevyhnutné 
zarátať aj tesniaci pás UNI. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor 
na celé kusy. 

Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového 
žľabu a tiež na bezpečné odvedenie vzniknutého kondenzu z podstrešnej 
fólie. Vyrába sa v 2 m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. 
Pre výpočet spočítame dĺžky všetkých okapových strán a vydelíme 1,9 (spá-
janie s prekrytím 10 cm).

Hrebenáč

Záveterná lišta

Úžľabie

Odkvapové lemovanie

Strešný systém musí byť kompletný, aby plnil 100%-ne svoju funkciu. Preto jeho súčasťou sú aj strešné 
doplnky, ktoré majú svoju funkciu či už z pohľadu tepelnotechnických 
vlastností alebo z pohľadu dizajnu. Len ako celok je strecha plne 
funkčná a tvorí spoľahlivý systém. Kompromisy 
tu nie sú na mieste.

hrúbka 
0,4 mm 6,5 kg/m2

15°

sklon
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Používa sa pre ukončenie nároží pri valbových strechách. Je vyrobený z jed-
ného kusa, čím je možné ľahko ho farebne skombinovať s ostanými strešný-
mi doplnkami, ale hlavne so strešnou krytinou.

Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vede-
nia, antény). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad 
strechu.

Dôležitá súčasť strešného systému, zabraňuje zosuvu snehu zo strechy najmä tam, kde sneh 
môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť škodu na majetku. Typ a počet snehových zábran sa 
navrhuje podľa snehového pásma (dané normou). Pri montáži je nutné dodržiavať montážny 
návod odporúčaný spoločnosťou LINDAB. V našej ponuke nájdete 4 typy snehových zábran. 
Korunková, sedlová (na obrázku), dosková a rúrková snehová zábrana Lindab Safety.

Umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku hrebeňa aj nárožného hrebeňa. 
Jeho úlohou je odvetranie strechy v hrebeni, čím eliminuje tvorbu kondenzu 
a tiež zabraňuje vstupu vody do strešného plášťa cez hrebeň.

Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu strechy, umožňuje prestup 
vodných pár z podkrovia a súčasne odvádza vzniknutý kondenz z podstreš-
ných priestorov. V prípade, že sa fólia vynechá znižuje sa životnosť krovu 
a podkrovia. Celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 69 (m2). Počet sa udáva 
v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m2).

Umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Používa sa pri profilovaných 
strešných krytinách, čím sa zabezpečuje prívod vzduchu a eliminuje tvorbu 
kondenzu a súčasne chráni podstrešný priestor pred zanesením nečistôt. 
Počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapo-
vého lemovania.

Používa sa na začiatku strechy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi 
a hlodavcami, slúži zároveň ako zábrana proti zafúknutiu padajúceho lístia 
a vetvičiek pod strešnú krytinu. 

Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej 
údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie 
interiérov. 

Snehová zábrana

Hrebenáč koncový nárožný

Prestupová manžeta, Vilpe - vzduchový rukáv

Odvetrávací pás hrebeňa LindROLL

Kontaktná vysokodifúzna fólia

Odvetrávacia mriežka

Vetrací hrebeň

Strešný výlez

Farebná škála produktov Lindab

Veľkoformátové krytiny
Maloformátová 

krytina
Falcované krytiny

číslo 
farby názov RAL Lindab  

Profil
Lindab  
Mega

Lindab 
Maxima

Lindab 
Topline

Lindab 
Goodlock

Lindab Click 
SRP

Lindab 
Seamline

001 antická biela 9002

010 biela 9010

015 čierna 9005

044
antracitová 
metalíza

7037

045
strieborná 
metalíza

9006

078 sivobiela 9002

087 tmavošedá 7011

113 béžová 1015

412 sýtočervená 3000

434 hnedá 8017

502 svetlomodrá 5024

524 tmavomodrá 5001

542 modrá 5010

742 tehlovočervená 8004

747 vínovočervená 3011

758 tmavočervená 3009

762 tehlová matná 8004

778 medená metalíza 8003

830 borovicovo zelená 6020

874 tmavozelená 6003

Povrchová úprava:          Classic          Classic matná          Premium          EliteCM

CMCM CM CM CM CM

CM CM CM CM CM CM

CMCM CMCM CM CM

CM CM CM CM CM CM

CMCM CM CM CM CM

CMCM CM CM CM CM

Farebné prevedenie nemusí zodpovedať skutočnosti. Pred objednaním doporučujeme danú farbu porovnať s reálnymi vzorkami Lindab.
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dôvodov
prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém Lindab

10
Tradícia a švédska kvalita
Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Švédsku, ktorá sa zaoberá výro-
bou a predajom plechových strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov. Jeden 
z výrobných závodov sa nachádza aj na Slovensku, konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej 
Vsi. Lindab je trhovým lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom viac ako 
60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.

Spoľahlivosť a kvalita materiálu
Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým jadrom, v deklarovaných hrúb-
kach a vrstvou zinku od 200 až do 350 g/m2 (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy). 

Nadštandardná záruka
Na naše produkty Vám poskytneme písomnú záruku od 15 do 30 rokov v závislosti od typu povr-
chovej úpravy. Životnosť našich krytín je 40 až 60 rokov. 

Povrchová úprava
Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám Lindab Classic, Premium a Elite vy-
sokú úžitkovú hodnotu a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.

Najširšia produktová škála na trhu
V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov trapézových plechov v rôznych hrúb-
kach, viac ako 50 komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších produktov 
určených pre stavebníctvo a priemysel za účelom zjednodušenia výstavby.

Odborný servis a poradenstvo
Ponúkame svojím zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme poradenstva, vyhotovenia klada-
cích plánov a kompletného vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov a podrobné 
montážne návody.

Nízka hmotnosť strešných krytín
Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka 
tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších 
budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov 
je ľahká strešná krytina jediným východiskom.

Doprava a vykládka tovaru 
Dopravu nad 100 m2 máte u nás zadarmo priamo na stavbu. Bezplatná vykládka krytiny vozidlom 
s hydraulickou rukou Vám rovnako ušetri Váš čas, námahu a peniaze.

Krátky dodací termín 
Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k Vám doručíme maximálne do 10 pra-
covných dní. 

Najlepší pomer ceny a kvality
Lindab Vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme presvedčení, že ak budete „porovnávať 
porovnateľné“ rozdiel v cene bude minimálny!

Nezabúdajte, že strecha musí odolať nárazom vetra, snehu a iným negatívnym vplyvom. Pri kúpe strešnej 
krytiny a strešných doplnkov si určite nechajte poradiť odborníkmi.

Odvetrávacie prvky striech
Kvalitní výrobcovia dnes ponúkajú kompletné strešné 
systémy, ktoré majú technicky a konštrukčne dorie-
šený každý detail. Pod strechu nesmie preniknúť ani 
kvapka vody, takže anténa či konzola prestupujúca 
cez strechu už nie je problém. Vhodná strešná prie-
chodka dokonale kopíruje tvar strechy čím zabezpečí 
maximálnu izoláciu v tomto mieste.

Odkvapový systém
Pre dokonalú funkciu celého strešného systému je 
vhodné použiť tiež odvodňovací systém. Odkvapový 
systém Lindab je vyrábaný z excelentnej švédskej oce-
le s hustotou pozinkovania 275 g/m2, s  obojstrannou 
ochrannou vrstvou. Výborným spôsobom kombinuje 
vlastnosti ako sú stabilita, odolnosť voči korózií a pove-
ternostným vplyvom a prirodzene trvanlivá a atraktívna 
farebná stálosť. Ponuku Lindab zastupujú 2 druhy od-
kvapu a to Rainline Elite a Standard. Najširšiu ponuku 
na slovenskom trhu v podobe 10 farebných prevede-
ní, 3 rozmerov poloblúkového tvaru (125/87; 150/100; 
190/120), ale aj odkvapový systém štvorcového prie-
rezu so zárukou až do 30 rokov nájdete pod značkou 
Lindab. 

Bezpečnostné prvky striech
Dôležitú úlohu na streche zohráva snehová zábra-
na, ktorá zabraňuje zosuvu snehu zo strechy najmä 
tam, kde sneh môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť 
škodu na majetku. Pri jej návrhu je potrebné brať do  
úvahy sklon strechy, jej dĺžku, tvar a snehové zaťaženie 
oblasti, kde sa stavba nachádza.

Neodmysliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou strešné-
ho systému je kontaktná vysokodifúzna fólia, ktorej 
úlohou je prestup vodných pár z podkrovia a súčasne 
odvádzať vzniknutý kondenz z podstrešných priesto-
rov. V prípade, že sa fólia vynechá, znižuje sa životnosť 
krovu a podkrovia.

Strešné doplnky



Oblastné zastúpenia 

Bratislavský kraj 0907 937 246 obchod.ba@lindab.sk
Trnavský kraj 0907 937 246 obchod.tt@lindab.sk
Nitriansky kraj 0915 932 588 obchod.nr@lindab.sk
Banskobystrický kraj 0915 932 588 obchod.bb@lindab.sk
Trenčiansky kraj 0905 966 315 obchod.tn@lindab.sk
Žilinský kraj 0905 966 315 obchod.za@lindab.sk
Košický kraj 0907 703 912 obchod.ke@lindab.sk
Prešovský kraj 0907 703 912 obchod.po@lindab.sk
 
Produktoví špecialisti

Priemyselné stavby 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk
Systémové riešenia 0918 697 867 adrian.gurcik@lindab.sk
Lindab Ventilácie 0905 362 794 richard.koller@lindab.sk

ČLEN SKUPINY
Lindab Group

www.lindab.sk
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Lindab a.s.

Jamník – výrobný závod: 
Jamník 278, 053 22 Jamník 
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica – pobočka: 
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877 

Bratislava – pobočka: 
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

Nitra – pobočka: 
Novozámocká 104, 949 05 Nitra   
tel.: 0905 302 646

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

Sledujte nás na:


