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Lindab Roca

Maloformátová střešní krytina
s minerálním posypem
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Lehké střešní krytiny

Hlavní výhody
lehké střešní krytiny Lindab Roca
✓ Atraktivní přírodní vzhled
✓ Nízká hmotnost
✓ Vysoká odolnost
✓ Dlouhá životnost
✓ Nenáročnost na údržbu
✓ Kompletní systém

Barevná škála a tvarová provedení
Lindab Roca Toscana

terra cotta

sand stone

desert rose

Lindab Roca Rustica

antracite

teak

cappucino

forest green

garnet

Pozn. Barevné podání tisku nemusí přesně odpovídat skutečnosti.
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Střešní krytina Lindab Roca
Inspirováno tradicí
Lindab Roca je maloformátová plechová střešní krytina s minerálním posypem,
která představuje moderní typ zastřešení s dokonalým vzhledem, připomínajícím
tradiční střešní tašky. Přitom si však, díky použitým materiálům, zachovává nízkou
hmotnost tolik ceněnou u velkoformátových plechových krytin. Tato kombinace
vlastností rozšiřuje možnosti použití krytiny Lindab Roca nejen pro novostavby,
ale také pro rekonstrukce střech starších objektů a svým charakterem nebrání ani
využití v památkových zónách.
Vstupním materiálem pro výrobu krytiny Lindab Roca je ocelový plech, na který
je z obou stran nanesena vrstva aluzinku. Pohledová strana je pak opatřena
několika vrstvami povrchových úprav, které krytině dávají charakteristický vzhled
a zároveň zajistí její dlouhodobou životnost.
Kombinace použitého materiálu a důmyslného tvarování dává krytině výjimečnou
pevnost. Krytina si však zachovává pružnost ocele a tvárnost, která usnadňuje její
montáž. Formát šablon pak výrazně usnadňuje dopravu a manipulaci s krytinou.
Lindab Roca je k dispozici ve dvou tvarových provedeních a v několika barevných
variantách. Pokud si pro Váš dům vyberete krytinu Lindab Roca, získáte krásnou
a především funkční střechu, která Vám bude bezvadně sloužit dlouhá léta.
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Lehké střešní krytiny

Lindab Roca Toscana

1318 mm

426 mm
365 mm
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Lindab Roca Rustica
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LINDAB Proﬁl je jednou z obchodních oblastí Lindab
Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná,
ekonomická a estetická systémová řešení
z tenkého ocelového plechu pro stavební průmysl.
Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních
prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny
druhy budov, včetně obchodních a průmyslových
staveb.
Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu
Švédska. Lindab Profil je v současné době
zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

Lindab s.r.o.
Sídlo firmy
a výrobní závod Praha:

Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, Hustopeče u Brna
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180
Pobočka Ostrava:

Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Oblastní zástupci:
Praha a okolí, tel.: 602 313 545 ❙ Severní Čechy, tel.: 724 089 837
Východní Čechy, tel.: 602 241 202 ❙ Jižní a západní Čechy, tel.: 606 636 660
oblast Vysočina, tel.: 724 291 318 ❙ Zlínský kraj, oblast Olomouc, tel.: 724 364 422
Severní Morava, tel.: 602 544 616 ❙ Jižní Morava, tel.: 724 878 028
Oblastní zástupce pro průmyslový sektor region Čechy, tel.: 725 590 577
Oblastní zástupce pro průmyslový sektor region Morava, tel.: 724 878 028

Lindab Profile
e-mail: info@lindab.cz

Lind_Katalog LindabRoca.indd 6

www.lindab.cz

2.4.2011 12:38:20

