
Lindab Topl ine |  Blachodachówka

Pokrycie dachowe Lindab – blachodachówka
Stal, styl i trwa∏oÊç…

Lindab Topline TM
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Twórz w∏asne efekty

Blachodachówka Lindab to trwa∏y i elegancki dach stalowy,  

który doskonale wyglàda na nowych domach i bardzo  

dobrze komponuje si´ z dachami domów w okolicach  

o wartoÊci historycznej.

U˝ytkownik ma do wyboru wiele klasycznych kolorów pokrycia 

oraz szeroki asortyment nowoczesnych odcieni. Niezale˝nie 

od wybranej pow∏oki, profilu i koloru, dach pokryty materia∏em 

Lindab b´dzie solidny, atrakcyjny i wytrzyma∏y.

Blachodachówka Lindab w pigu∏ce:

• lekkie arkusze blachy

• do stosowania na nowych i starych domach

• ∏atwa w monta˝u

• trwa∏a i elegancka

• w bogatej gamie kolorów

• wytrzyma∏a

• o wysokiej jakoÊci wykoƒczenia
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Kompletne rozwiàzanie

Blachy dachowe Lindab posiadajà rdzeƒ wykonany ze stali 

galwanizowanej zanurzeniowo co zapobiega powstawaniu korozji. 

U˝ytkownicy majà do wyboru dwie powierzchnie poliestrowe nie 

zawierajàce PCV w zale˝noÊci od miejsca i celu wykorzystania 

pokrycia.

Ró˝ne pow∏oki

Nasze matowe lub b∏yszczàce pow∏oki znacznie ograniczajà 

ryzyko blakni´cia kolorów. Matowe wykoƒczenie nadaje dachom 

ponadczasowy, klasyczny wyglàd. Pow∏oki z po∏yskiem nie 

dopuszczajà do wyrastania mchu lub alg na dachach.

Powierzchnia z poliestru HB zosta∏a zaprojektowana z myÊlà 

o doskona∏ej wytrzyma∏oÊci.

Kompletny system dachowy

Oferujemy tak˝e szeroki asortyment akcesoriów i obróbek 

specjalnych uzupe∏niajàcych pokrycie dachowe Lindab. 

Nasza firma jest tak˝e producentem najbardziej wszechstronnych 

i skutecznych systemów odprowadzania wody z dachów. Obróbki 

blacharskie oraz system bezpieczeƒstwa dachowego Lindab, 

zapewniajà elegancj´ pokrycia dachowego i jego wysokà jakoÊç.
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Ogromne zalety stali

W dzisiejszych czasach wysoka jakoÊç w rozsàdnej cenie to 

najbardziej cenione cechy produktu. Dzi´ki zastosowaniu stali 

jako materia∏u do produkcji pokryç dachowych, nowe dachy 

sà ekonomiczne i wytrzyma∏e zachowujàc przy tym doskona∏y 

wyglàd i funkcjonalnoÊç.

LekkoÊç

Pokrycia dachowe Lindab sà wykonane z lekkiego materia∏u. 

Dzi´ki temu mo˝na je stosowaç na mniej wytrzyma∏ych 

konstrukcjach. Co wi´cej, lekkie pokrycie dachowe oznacza 

brak potrzeby wzmacniania konstrukcji dachowej podczas 

remontu. Zaleta ta powoduje tak˝e, ˝e blachodachówka 

Lindab jest idealna do stosowania na du˝ych dachach.

¸atwe sk∏adanie i monta˝

Nasi klienci mogà zamówiç arkusze blachodachówki przyci´te 

zgodnie z zasadà minimalizacji odpadów. Oznacza to znaczne 

skrócenie czasu i kosztów monta˝u. Fabrycznie Êcinane 

naro˝niki, rowki kapilarne oraz pełny asortyment obróbek 

blacharskich powodujà jeszcze wi´ksze u∏atwienia w monta˝u.

Gwarantowana wytrzyma∏oÊç

Wszystkie nasze pokrycia dachowe obj´te sà wieloletnià 

gwarancjà. Klienci mogà mieç pewnoÊç, ˝e dach b´dzie 

doskonale spe∏nia∏ swoje zadanie przez d∏ugie lata. Wi´cej 

informacji na temat pokryç dachowych Lindab mo˝na uzyskaç  

na stronie www.lindab.pl
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Dane techniczne

Blachodachówka

LPA L

180

SzerokoÊç kryjàca = 1100

40

LPAL / PL

35014

14

Ci´cie "po fali"

26

Wymiary arkuszy, szerokoÊç krycia i zakładu Lindab LPA L profilowana blacha dachowa. Lekkie, ci´te 
na wymiar arkusze blachy z wysokiej jakoÊci powłokà poli
estrowà. Falisty kształt dolnej i górnej kraw´dzi arkusza na
daje okapowi harmonijny i efektowny wyglàd. Pojedynczy 
rowek kapilarny na lewej kraw´dzi arkusza blachy zapew
nia idealnà szczelnoÊç połàczenia.

Zastosowanie
Blacha dachówkowa w niskim profilu (LPA L) mo˝e byç sto
sowana na wszystkich rodzajach dachów o min. kàcie na
chylenia 1�°. Mo˝e byç stosowana jako pokrycie dachów 
nowych oraz wykorzystywana do dachów remontowa
nych.

GruboÊç rdzenia stalowego 0.�0 mm

Waga/m� ~ � kg

SzerokoÊç kryjàca 1100 mm

SzerokoÊç całkowita 11�� mm

WysokoÊç całkowita profilu �0 mm

WysokoÊç fali �� mm

DługoÊç modułu ��0 mm

SzerokoÊç modułu 1�0 mm

Powłoki HBP/poliester/poliester mat

DługoÊç zakładu 1�0 mm

Min. kàt nachylenia dachu 1�°

Rozstaw łat ��0 mm
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Dane techniczne

Blachodachówka

LPA H

200

SzerokoÊç kryjàca = 1000

60

LPAL / PL

40014

14

Ci´cie "po fali"

42

Wymiary arkuszy, szerokoÊç krycia i zakładu Lindab LPA H profilowana blacha dachowa. Lekkie, ci´te 
na wymiar arkusze blachy z wysokiej jakoÊci powłokà poli
estrowà. Falisty kształt dolnej kraw´dzi arkusza nadaje 
okapowi harmonijny i efektowny wyglàd. Dwa rowki kapi
larne na lewej kraw´dzi arkusza gwarantujà całkowità 
szczelnoÊç na połàczeniach wzdłu˝nych. Fabrycznie Êci
nany prawy górny i lewy dolny naro˝nik ka˝dego arkusza 
gwarantujà szczelne i niewidoczne połàczenia arkuszy.

Zastosowanie
Blacha dachówkowa w wysokim profilu (LPA H) mo˝e byç 
stosowana na wszystkich rodzajach dachów o min. kàcie 
nachylenia 1�°. Mo˝e byç stosowana jako pokrycie da
chów nowych oraz wykorzystywana do dachów remonto
wanych.

GruboÊç rdzenia stalowego 0.�0 mm

Waga/m� ~ � kg

SzerokoÊç kryjàca 1000 mm

SzerokoÊç całkowita 1100 mm

WysokoÊç całkowita profilu �0 mm

WysokoÊç fali �� mm

DługoÊç modułu �00 mm

SzerokoÊç modułu �00 mm

Powłoki HBP/poliester/poliester mat

DługoÊç zakładu 110 mm

Min. kàt nachylenia dachu 1�°

Rozstaw łat �00 mm
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Ró˝ne potrzeby – ró˝ne rozwiàzania

Akcesoria dachowe
W naszej ofercie mo˝na znaleêç te˝ szereg 
akcesoriów dachowych, które stanowià 
uzupe∏nienie pokrycia dachowego (kominki, 
ko∏nierze uszczelniajàce, uszczelki) jak 
równie˝ ∏aty stalowe do blach i dachówek 
ceramicznych.

Obróbki blacharskie
Oferujemy szeroki asortyment 
obróbek standardowych i specjalnych 
(na zamówienie) pasujàcych  
do ogólnego wyglàdu dachu.

Kilka warstw zapewnia 
wytrzyma∏oÊç
Pokrycia dachowe Lindab sà tworzone 
z kilku warstw pasywacji, podk∏adu 
oraz poliestru na∏o˝onych na stal 
galwanizowanà zanurzeniowo. Spód 
pokrywy jest pokryty specjalnie 
wzmocnionym lakierem. ˚adne pow∏oki 
nie zawierajà PCV.

Oprogramowanie
Opracowany przez nas program Cladding 
Soft jest profesjonalnym narz´dziem do 
sporzàdzania kompleksowych wycen 
i specyfikacji elementów pokrycia 
dachowego i orynnowania.
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Bogata oferta

Wi´cej informacji na temat pokryç 
dachowych Lindab mo˝na uzyskaç 
na stronie: 

www.lindab.pl

Asortyment obejmuje:

• ró˝ne profile blach

• arkusze ci´te na miar´

• matowe lub b∏yszczàce pow∏oki 
z poliestru lub poliestru HB 
przeznaczone do ró˝nych zastosowaƒ

• �� kolorowe pow∏oki

• szeroki wybór obróbek blacharskich
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Nr Lindab Kolor
Najbli˝szy 
odpowiednik 
w systemie NCS

Najbli˝szy 
odpowiednik 
w systemie RAL

Topline (0,5), Coverline

Poliester HBP
Poliester 

Mat

010 Bia∏y S 0�0�G �010 0,4/0,5

01� Czarny S �000N �00� 0,5

0�� Jasnoszary S �00�G�0Y �0�� 0,5

0�� Srebrny metalic  �00� 0,5

0�� Grafitowy S �00�B�0G �011 0,5 0,5

11� Be˝owy S 1010Y�0R 101� 0,5

1�� ˚ółty S �0�0Y10R 100� 0,5

�1� Sygnałowoczerwony S �0�0Y�0R �000 0,5

��� Bràzowy S �00�Y�0R �01� 0,5 0,5 0,5

�0� Jasnoniebieski S �0�0B10G �0�� 0,5

��� Ciemnoniebieski S �0�0B �001 0,5

��� Sygnałowoniebieski S ���0R�0B �010 0,5

��� Ceglasty S �0�0Y�0R �00� 0,5 0,5

��� Ceglasty  �00� 0,5

��� Czerwony S �0�0Y�0R �00� 0,5 0,5

��� WiÊniowy  �00� 0,5 0,5

��� Miedziany metalic S �0�0Y�0R �00� 0,5

��� Zielony S �0�0G�0Y �00� 0,5

��0 Zielony  �0�0 0,5

Dla blach dachówkowych i trapezowych gruboÊç rdzenia stalowego podana w mm.

Dane techniczne

Blachodachówka

Tabela kolorów
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Biały Jasnoszary Be˝owy èó∏ty Bràzowy

Czerwony Ceglasty

Grafitowy Czarny Jasnoniebieski Sygnałowoniebieski

Ciemnoniebieski Srebrny metalic

Mocne pow∏oki w wielu kolorach 
Pow∏oki poliestrowe z matowym lub b∏yszczàcym wykoƒczeniem zapobiegajà 
blakni´ciu kolorów. Pow∏oka z poliestru HB to nowoczesne po∏àczenie 
grubszych warstw oraz wysokowytrzyma∏ych ziaren, w celu uzyskania 
odpornoÊci na zadrapania oraz ogólne zu˝ycie i uszkodzenia.

Paleta kolorów mo˝e ulec zmianie. 
Najnowsze informacje na temat produktów mo˝na uzyskaç  
pod nr infolinii 0801 667 669.

Sygnałowoczerwony

Miedziany metalic

Zielony Zielony mat

Ceglasty mat WiÊniowy
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Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 489 88 00-01
fax: +48 22 751 96 67
e-mail: info@lindab.pl
www.lindab.pl
Infolinia: 0801 667 669

Lindab Profile to oddzia∏ Lindab Group zajmujàcy 

si´ rozwojem, produkcjà i sprzeda˝à wydajnych, 

ekonomicznych i estetycznych rozwiàzaƒ 

dla przemys∏u budowlanego wykorzystujàcych 

stal i blach´ stalowà cienkà.

Oferujemy pe∏en zakres produktów od pe∏nych 

systemów budynkowych do pojedynczych 

komponentów dla ka˝dego rodzaju zabudowy 

lub budynków komercyjnych i przemys∏owych.

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w �� krajach 

Europy. Nasza siedziba g∏ówna znajduje si´ w Förslöv 

na po∏udniu Szwecji.


