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LindabMagesticTM

Lindab Magestic je vynovený pozinkovaný oceľový materiál pre odkvapový systém 
a falcované strešné krytiny s vylepšenou galvanickou úpravou v kombinácií zinku 
a magnézia. 

www.stresnysystem.sk

Nový lepší zinkový povlak
Materiál Lindab Magestic vytvorený pomocou novej 
zinkovej technológie má oproti tradičným zinkovým 
materiálom viacero zdokonalení. Tento materiál 
obsahuje okrem tradičného zinku aj horčík a hliník, 
vďaka čomu tento materiál ešte spoľahlivejšie chráni 
zinkovú štruktúru proti korózii. 

Prvotriedna ochrana
Lindab Magestic pri testoch soľným sprejom 
preukázal až niekoľkonásobene vyššiu odolnosť proti 
korózii oproti tradičným zinkovým vrstvám,  
preto je vhodný najmä na aplikácie so zvýšeným 
výskytom korózie (RC4-RC5).  

Menší dopad na životné prostredie
Navyše galvanicky pozinkovaná oceľ s prímesou 
horčíka a hliníka je v súčasnosti najšetrnejší materiál 
voči životnému prostrediu. Magestic zredukoval 
dopad zinkových zdrojov a únik zinku do pôdy v 
porovnaní zo žiarovo pozinkovanou oceľou až o 25%. 

Záruka 10 rokov
Všetky výrobky vyrobené z materiálu 

Magestic majú 10 ročnú záruku. 

Nižšia cena
Zvyšovanie efektívnosti vo výrobe  

je premietnuté vo vašej úspore.  

Lindab Magestic je tak najlacnejší  

odkvapový systém vo vzťahu  

k životnosti a pomeru kvality  

nefarbených odkvapov  

na Slovenskom trhu.  
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Naozaj osvedčený odkvapový systém
Medzinárodný koncern Lindab je najväčším výrobcom odkvapových systémov v Škandinávii. Dnes od-
kvapový systém Lindab Rainline spoľahlivo slúži miliónom zákazníkov po celej Európe a je osvedčený 
a vyskúšaný na strechách v rôznom prostredí, v oblastiach s veľkým množstvom snehu a silnými mraz-
mi a rovnako tak aj v krajinách, kde je veľmi teplo a veľa dní slnečného svitu.    

Prvé odkvapy Lindab Rainline uzreli svetlo sveta už v  roku 1959, keď pán Lage Lindh založil spo-
ločnosť v švédskom mestečku Grevie a odkvapový systém bol nosným produktom jeho podnikania. 
Dlhodobé skúsenosti a úzka spolupráca so špičkovými odborníkmi a koncovými užívateľmi umožňovala 
neustále vyvíjať nové a lepšie riešenia, vďaka ktorým je dnes odkvapový systém Lindab Rainline lídrom 
v kvalite a funkčnosti medzi odkvapmi. 

Ak hľadáte odkvapový systém, ktorý nepotrebuje žiadnu údržbu a má veľmi dlhú životnosť  
a  farebnú stálosť, máme pre vás riešenie – odkvapový systém Lindab Rainline v prevedení  
MAGESTIC  alebo  ELITE.

Na Slovensku Lindab vyrába a predáva 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.
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Vylepšená galvanická úprava vďaka
zliatiny zinku, hliníka a magnézia
Zloženie zinkovej galvanickej  úpravy vstupného 
materiálu použitého pre Lindab Magestic je posil-
nené o 3% horčíka a 3,5% hliníka, čím sa výrazne 
zvýši vplyv ochrany oceľového jadra voči korózii.    

Plošná hmotnosť galvanickej vrstvy ZnMgAL pri 
Lindab Magestic je až 310g/m2, čo sa v porovnaní 
so štandardnými pozinkovanými vrstvami vyrovná 
približne vrstve pozinku 600 g/m2. To znamená 
že v prirodzenom prostredí Lindab Magestic do-
sahuje viac ako trojnásobne vyššiu odolnosť voči 
korózii ako štandardné pozinkované materiály.

Po 6 týždňoch skúške soľným postrekom

Pozinkovaná  
povrchová úprava

Pozinkovaný povrch

Žiarovo pozinkovaná 
povrchová úprava 

Žiarovo pozinkovaný povrch

Test soľnou hmlou
  5 mm rez hrany kvalitnej ocele 

Samoregenerácia
Lindab Magestic ma vynikajúcu vlastnosť samo-
regenerácie na rezných hranách alebo pri škra-
bancoch. Horčík je v tomto prípade viac abónny 
prvok a v prípade škrabancov dokáže vzniknutú 
„ranu“ zaceliť až do rozmeru 5 mm. počiatočný vzhľad

po 6 mesiacoch

po 4 rokoch

Prirodzený efekt zvetrávania
Oceľový odkvapový systém bez náteru sa prirodzene 
prispôsobuje prostrediu, v ktorom je namontovaný.

Magestic získava atraktívny tmavo sivý metalický  
odtieň v priebehu 3-5 rokov po jeho inštalácií.  

www.stresnysystem.sk
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RSK
Žľabová spojka 
s tesnením

R
Podokvapový
žľab

SSV

SSVH
rovina

kút

KFL

BR05 BRL

KPK

GROR
vetvenie
odpadových 
rúr

BM
Výtokové 
koleno

RG
Žľabové čelo

RVY
Žľabový roh

RVI
Žľabový kút

SPIKE
Tŕň v objímke
125, 175, 250, 
300 mm

SROR - Odtoková rúra
dĺžka 3 a 5 m  

€/bm 
rozmer € bez DPH € s DPH
100 mm 4,50 5,40

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

€/bm 
rozmer € bez DPH € s DPH
100 mm 5,50 6,60

R - Pododkvapový žľab            
dĺžka 2, 4 a 6 m

€/bm 
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 3,80 4,56

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

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 1,50 1,80

K33 - Žľabový hák s príchytným 
jazýčkom
dĺžka háku 330 mm

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 2,40 2,88

RSK - Žľabová spojka
suchý spoj

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 1,70 2,04

KPK - Tenkostenný rímsový hák 
so zaklapávacím uchytením

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 0,90 1,08

RVI

RVY

RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh
uhol 90°

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 9,50 11,40

uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°
uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90° 

OMV - Žľabový kotlík

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH

150/100 mm 3,60 4,32

BK - Koleno odtokového potrubia 
uhol 70°

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
100 mm 3,80 4,56

BM - Výtokové koleno
uhol 70°

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
100 mm 4,00 4,80

GROR - Vetvenie  
odtokových rúr
uhol 50°až 80°

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
100 mm 13,90 16,68

SSVU - Objímka rúry  
k tŕňu univerzálna

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
100 mm 1,40 1,68

RG - Žľabové čelo
suchý spoj, UNI 

€/ks
rozmer € bez DPH € s DPH
150 mm 1,30 1,56

SPIKE - Tŕň k objímke SSV, SV
pozink

€/ks
rozmer € 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

Cenník odkvapového systému LindabMagesticTM 
150/100 mm 

Komponenty odkvapového systému LindabMagesticTM

je dostupný v rozmere 150/100 mm

*môže byť uchytená do steny pomocou skrutiek  
alebo je jednoducho upraviteľná do podoby pre uchytenie 
pomocou tŕňa SPIKE. 

Výhody odkvapového systému
LindabMagesticTM

• Trojnásobne vyššia korózna odolnosť oproti  
štandardným pozinkovaným odkvapom

• vysoká odolnosť voči škrabancom  
a samoregeneračná schopnosť na rezných hranách 

• Rovnaký a dôveryhodný dizajn odkvapového  
systému Lindab Rainline 

• Lindab ako jediný výrobca na trhu poskytuje  
10 ročnú záruku aj na nefarbený  
– pozinkovaný odkvap

SSVU
Univerzálna 
objímka rúry  
na priskrutkovanie  
k tŕnu

SROR
Odpadová 
rúra

K33
dlhý

Žľabové háky

K21
krátky

OMV
Žľabový 
kotlík

MST
Medzikus

BK
Koleno 
odtokového
potrubia (70°)

BK
Koleno 
odtokového
potrubia
(70°)

100

150

Odkvapový systém  
je dostupný aj  vo farebnom 
prevedení - 10 rôznych  
odtieňov pod názvom  
Rainline Elite.

Cenník je platný od 1.10. 2016 až do odvolania
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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

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

Lindab a.s.

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

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

Sledujte nás na:

Pozrite si inštruktážne  
video, ako správne  
namontovať odkvapový  
systém na Lindab stránke  
www.youtube.com. 

Celú ponuku našich  
produktov nájdete  
na www.odkvapovysystem.sk  
alebo na www.stresnysystem.sk. 

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

Nitra – pobočka: 
Novozámocká 67
949 05 Nitra   
tel.: 0905 302 646

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


