
Lindab  |   Prof i l  Üzletág

Acéllemez – jövőbe mutató 
ötletek és megoldások
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• gazdaságos

• funkcionális

• tartós

• egyszerű

• környezetbarát

• újrahasznosítható

Komoly érvek az acél mellett

Amikor az ember �000 évvel ezelőtt 

felfedezte a vasat, megalapozta a mai 

kor legjelentősebb építőanyagának – az 

acélnak – a használatát. Az acél rend-

kívül jól alakítható, mégis nagyon erős. 

Ezért ideális az építőipar számára.

A Lindab Profil a Lindab Csoport egyik 

üzletága, amely építőelemek, fémleme-

zek és komplett acél épületszerkezetek 

széles körét gyártja és kínálja mind ipari, 

mind lakossági célokra. A Lindab szak-

értelme végigköveti és támogatja a teljes 

folyamatot a nyersanyagoktól a kulcsra-

kész állapotban átadott épületekig.

Szilárd meggyőződésünk, hogy az acél 

és a fémlemez a jövő fontos építőanyaga. 

Termékeinket a magas minőség, a könnyű 

szerelhetőség, az energiaforrások opti-

mális kihasználása és a környezettuda-

tosság jellemzi, valamint az értékesítés 

során nyújtott szolgáltatás magas mi-

nősége, egyszóval minden, ami a vevő 

számára értéket képvisel.

A gazdaságos, megbízható, egyszerű 

és környezetbarát építkezés a Lindabbal 

való építkezést jelenti.
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A Lindab acéltermékeivel a gazdaságos-

ságot választja az eredeti elképzeléstől 

egészen a megvalósításig, anélkül, hogy 

kompromisszumot kötne a minőség 

rovására.

A Lindab saját szoftverekkel támogatja a 

projektek tervezését, amely megkönnyíti 

a különböző épületrendszerek és elem-

választékok ajánlatkérését, megrendelé-

sét. A rajzok és specifikációk költséges 

hibái már a múlté.

Időt és pénzt takaríthat meg az építkezés 

során, mivel az előre gyártott épületrend-

szereink vagy az előre levágott, megjelölt 

acélelemek összeszerelése hozzávaló 

rögzítőkkel – „gyerekjáték”. 

Semmi sem felesleges, minden apró 

részletnek megvan a maga rendeltetése.

A javítások nem fogják az Ön költség-

vetését váratlan kiadásokkal terhelni. Az 

acél és a fémlemez lényegében egyálta-

lán nem igényel karbantartást. Mivel nem 

korhad és nem penészesedik, az épülete 

hosszú ideig állni fog.

Az Ön helyes költséggazdálkodása 

fontos a számunkra. Ezért mindig arra 

törekszünk, hogy megtaláljuk Önnek a 

legmegfelelőbb megoldást.

Idő és pénz - fontos értékek
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Rugalmasság az elejétől a végéig – ez 

az, amiről a Lindab megoldásai szól-

nak. Segítünk összehangolni az építési 

projektre vonatkozó építési előírásokat, 

szabályokat, lehetőséget hagyva a ter-

vezési szabadságnak.

Bármit tervez építeni, mindig létezik a 

funkcionalitásnak legjobban megfelelő 

választás. Akár nagy vagy kicsi, szigetelt 

vagy tűzálló, modern vagy hagyomá-

nyos az elképzelt épülete, a Lindab tud 

rá megoldást.

Az acél és a fémlemez sokoldalú alap-

anyagok, amelyek speciálisan alakít-

hatók. Épületrendszer- és elemválasz-

tékunkkal Önnek végtelen lehetősége 

nyílik saját, egyéni tervének megalkotá-

sára.

Minden egyes projekt egyedi, ezért 

egyedülálló megoldásokat igényel. Nem 

pusztán az épület megtervezéséről van 

szó, hanem annak optimalizálásáról is. 

A Lindab szoftverek segítségével egy-

szerűbb méretezni és mennyiségileg 

meghatározni a szükséges anyagokat, 

a szigetelést, a tűzvédelmet, a zajcsök-

kentést – és sok minden mást – komp-

letten a projekthez.

Röviden: a projekttervezés optimalizált 

és mi pontosan azt adjuk és szállítjuk, 

amire szüksége van, méretre vágva, 

megjelölve, szerelésre készen. 

Az Ön igényei fontosak számunkra. 

Ezért mindig arra törekszünk, hogy 

megtaláljuk a legjobb megoldást a pro-

jektjeihez.

Kivitelezés korlátok nélkül
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Amikor a Lindab termékei közül választ, 

megkönnyíti az ácsok és a tetőfedők 

munkáját. A rendszerelemeket előre 

levágva, válogatva és megjelölve szál-

lítjuk a megadott építési területre. Nincs 

szükség vágásra, alakításra és nincs 

hulladék. 

Speciális rögzítő elem áll rendelkezésre 

minden egyes részlethez, ami az össze-

szerelést felgyorsítja és megkönnyíti.

Nem is lehetne kényelmesebb. Gyor-

sabban tud haladni a külső és belső 

munkálatokkal,  mivel az acélnak – a 

fával, betonnal ellentétben – nem kell 

kiszáradnia, megkötnie, mielőtt Ön szi-

geteli az épületet.

Az acél könnyű és viszonylag gyors 

kivitelezést tesz lehetővé. Mindig arra 

törekszünk, hogy megtaláljuk a legjobb, 

de legegyszerűbb megoldást az Ön 

számára.

Problémák nélkül
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A Lindab üzleti tevékenysége környezet-

barát acél- és fémlemez rendszereken 

alapul. Arra összpontosítunk, hogy mi-

nimálisra csökkentsük a nyersanyagok, 

késztermékek, energia, csomagolás 

és szállítás költségeit. Valamennyi te-

vékenységünk az ISO 1�001 szabvány 

szerint tanúsított.

Ha a Lindab komplett megoldásai mel-

let dönt, energiatakarékos megoldást 

választ alacsony költséggel. A hasonló 

betonépületekhez viszonyítva a Lindab 

megoldásai kevesebb energiát és jóval 

kevesebb nyersanyagot igényelnek. 

Mivel könnyűszerkezetűek és tömörek, 

kevesebb nehéz teherszállító jármű fog 

végigdübörögni az építési területen. 

Ezenfelül anyagaink 100 százalékig új-

rahasznosíthatók. Akár szét is szerelheti 

őket, hogy valahol máshol újra felhasz-

nálja. A környezeti hatás minimális a 

teljes életcikluson keresztül. 

Az, hogy acélt és fémlemezt használ az 

építési projektjeinél, azt is jelenti, hogy 

egészséges lakóhelyeket és munka-

helyeket hoz létre. A nedvességnek 

ellenálló, illetve nem penészesedő anya-

gokból épült ház jelentősen csökkenti az 

egészségügyi kockázatokat. Az acéllal 

vagy fémlemezzel kapcsolatban semmi 

sem minősül veszélyesnek. Sőt, ezek az 

anyagok lehetővé teszik az elektromos 

terek szigetelését is.

Az Ön egészsége a legfontosabb szá-

munkra, ezért mindig arra törekszünk, 

hogy megtaláljuk a leginkább környezet-

barát megoldást.

Természetes
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A Lindab Profil üzletág mindent magá-

ban foglal a komplett, kulcsrakész épü-

letektől az apró elemekig. Gazdaságos, 

funkcionális, egyszerű és környezetbarát 

építési megoldások korlátlan választékát 

kínáljuk lakó- és üzleti ingatlanokhoz 

egyaránt. Néhány esetben csak néhány 

szegecset. Teljes mértékben Öntől függ, 

hogy milyen nagyságrendben akar ve-

lünk üzletet kötni.

Épületrendszereink lehetővé teszik 

ipari gyártócsarnokok, hipermarketek, 

autószalonok, sportarénák és raktárak 

gyors, gazdaságos tervezését és épí-

tését anélkül, hogy kompromisszumot 

kellene kötni a megjelenés rovására. A 

Lindab, rendelésre gyártott és standard 

épületrendszerei nagyon vonzó válasz-

tási lehetőséget képviselnek a szigorú 

ütemtervekkel és költségvetésekkel 

rendelkező, minőségtudatos társaságok 

és önkormányzatok számára. 

A Lindab épületelemek tetőrendszerek-

től, falaktól és gerendaszerkezetektől 

olyan speciálisan tervezett részletekig 

terjednek, mint például a szegecsek, 

csavarok és speciális szögek. Bármire 

van szüksége – legyen az egy lapostető-

szerkezet vagy egy bepattanós bilincs a 

tető vízelvezető rendszerhez – mi tudunk 

megoldást kínálni.

Az építőipar acél- és fémlemez piaca 

gyorsan növekszik. A Lindab jelenleg a 

vezető beszállítók egyike Európában.

A komplett rendszerektől 
az apró részletekig
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Felmérések kimutatták, hogy a termék-

minőség, a rövid kivitelezési idő, 

a rugalmasság, az alacsonyabb össz-

költségek, a rövid tőkelekötés, a gyorsa-

ság és a változatos tervezési lehetőség 

azok az előnyök, amelyeket a meg-

rendelők az acél épületrendszerekkel 

társítanak. Ennek köszönhető a Lindab 

termékek népszerűsége is.

A Lindab előre gyártott rendszereket 

kínál ipari és kereskedelmi használatra, 

valamint szerződött partnereket ajánl a 

projekttervezéstől a kulcsrakész állapotú 

építésig, valamint a karbantartásra is.

Választékunk mindent felölel az egyszerű 

csarnokoktól az összetettebb épületekig. 

A Lindab épületrendszerek ideálisak 

termelő- és gyártóüzemekhez, raktár- és 

elosztó központokhoz, szabadidős és 

kereskedelmi létesítményekhez, autó-

szalonokhoz, valamint mezőgazdasági 

épületekhez. 

Röviden: válassza a Lindab épület-

rendszereket, ha a hatékonyság és a 

maximális térkihasználás a legfontosabb 

szempont.

Az egész – egyszer, s mindenkorra
Épületrendszerek
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Az egész több, mint a részek összes-

sége, ezért olyan fontosak a Lindab 

épületelemek. Bizonyos kiválasztott 

elemek összekapcsolásával olyan szer-

kezetet vagy rendszert tudunk tervezni, 

amely tökéletesen megfelelő az egyes 

projektekhez, gazdaságos, megbízható 

és tartós.

Olyan acélmegoldásokat kínálunk, ame-

lyek korlátot szabnak a költségeknek. A 

Lindab profilozott acéllemezek és a sze-

lemenek adják a tetőszerkezetek lelkét. 

A lapos tetős és magastetős épületek 

csak néhány példáját képezik ötletes, 

egységesített acélrendszereinknek. Előre 

lefestett, profilozott lemezburkolatunk, 

cserepeslemezeink, szendvicspaneljeink 

és szegélyeink ideálisak erős és tartós 

tetőkhöz. Cégünk Skandinávia legna-

gyobb intelligens, karbantartást nem 

igénylő csatornarendszer- és elemgyár-

tója. Gazdaságos tetőmegoldásainkat 

egy megbízható tetőbiztonsági rendszer 

egészíti ki.

Olyan acélmegoldásokat kínálunk, 

amelyek kiállják a próbát. Az acél ki-

emelkedő tulajdonságaiból kiindulva a 

Lindab rugalmas, erős, problémamentes 

megoldásokat dolgozott ki válaszfalak-

hoz, külső falakhoz, valamint ipari- és 

garázskapukhoz.

Acélmegoldásokat kínálunk teljes körű 

támogatással. Az acélgerendák alkal-

mazása egyre népszerűbb koncepcióvá 

válik. A jó gerendázat kőzetgyapottal és 

burkolattal kombinálva megfelelő szige-

telést és tűzvédelmet biztosít.

Röviden: válassza a Lindab épületele-

meket, ha a teljes körű előnyök és a vá-

lasztási lehetőségek a legfontosabbak.

Minden apró részletnek megvan a 
rendeltetése
Épületelemek
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Szoros vevői kapcsolatok

Hiszünk abban, hogy közel kell lennünk az ügyfeleinkhez 

– földrajzilag és kapcsolatok tekintetében egyaránt. Ezért 

összpontosítunk folyamatosan a piaci jelenlétünk fejleszté-

sére. Szervezetünk ügyfélorientált, rugalmas és egyszerű, 

egész Európára kiterjedő üzletágakkal, termelőüzemekkel és 

hatékony kereskedelmi hálózattal rendelkezik.
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A Lindab Profil a Lindab Csoport egyik üzletága, amely 

hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez 

megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építőipar 

számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek 

széles választékától a könnyűszerkezetes acél 

épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi 

és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint �� országban képviselteti 

magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-

svédországi Båstadban található.

2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu
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