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Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet...

su
Fik lmä!
e
est
j
r
ä
j

Lindab Safe® Click
Asenna ilman työkaluja
helposti ja nopeasti
Lindabin kanavajärjestelmä perustuu
tuttuun toimintaperiaatteeseen. Kanavien ja osien
asennukseen riittää pelkkä napsautus.
Unohda työkalut ja asenna ilmastointijärjestelmä käsin.
Järjestelmä on patentoitu.
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Pelkkä napsautus
– ja asennus on
valmis
Lindab Safe Click -kanavajärjestelmä asennetaan
ilman työkaluja. Se parantaa työolosuhteita ja
säästää aikaa ja rahaa urakoitsijalle ja asentajalle.
Erityisen kätevä Lindab Safe Click on ahtaissa
tiloissa, joissa työkalujen käsittely on hankalaa.

Unohda työkalut, niitit ja
ruuvit.

Asenna kanavat pelkällä
napsautuksella.

Järjestelmä on tuttu
ja hyväksi havaittu.
Teimme siitä vain
yksinkertaisemman.
Lindab Safe Click asennetaan käsin. Se perustuu
tuttuun, testattuun ja dokumentoituun Lindab Safe
-järjestelmään. Click sopii yhteen Lindabin muiden
järjestelmien ja muiden markkinoilla olevien
järjestelmien kanssa.
Lindab Safe Click tarjoaa monia etuja:

Edut asennuksessa:

Edut käytössä:

Nopea asentaa

Tiiviimpi järjestelmä ilman ruuveja ja niittejä

Työkaluja ei tarvita

Kanavan pinta on sileä ilman ruuveja ja niittejä

Helppo asentaa, etenkin ahtaissa tiloissa

Kanavat on helpompi puhdistaa
ja bakteeririski on pienempi

Parempi ergonomia

Perustuu tuttuun, testattuun ja dokumentoituun
Lindab Safe -järjestelmään

Kokoaminen ja sovittaminen on yksinkertaista

Sopii yhteen muiden järjestelmien kanssa

Kanavaasennuksen
uusi aikakausi
Lindab Safe Click sisältää pyöreät kanavat ja osat.
Järjestelmä on saatavissa kanavakokoina
Ø80 mm - Ø315 mm.

Tavallinen ruuveilla kiinnitettävä
kanavajärjestelmä

Lindab Safe® Click

Nopea ja turvallinen
SR Cutter.
Sillä leikkaat helposti

Säädä SR Cutter

SR Cutterilla katkaiset kanavat tarkasti ja siististi joka kerta.
SR Cutter on nopea, yksinkertainen ja turvallinen käyttää.
Se tekee leikkaamisesta myös ergonomisesti oikeaa.

Aseta kanava

Lisäksi SR Cutter on kannettava, joten sitä on helppo kuljettaa.
Tuote on patentoitu.

Merkitse katkaisukohta

Aloita katkaisu
sähköleikkurilla

Katkaisu käy siististi
ja nopeasti

Viimeistele leikkaussauma
Helppo ja nopea käyttää

Ergonomisesti oikea työskentelyasento

Tee kiinnitysnystyrär
Kohtisuora katkaisu

Ei aiheuta kipinöitä - hiljainen käyttöääni

Helppo koota ja kuljettaa

Leikkausvahvuus 0,9 mm.
Kanavapituus 3 m, kanavakoot Ø80-Ø315 mm

SR Cutter on
kokoontaitettava
ja helposti kuljetettava

Me Lindabilla noudatamme good thinking periaatetta - se on syvälle juurtunut filosofia, joka ohjaa
meitä kaikessa tekemisessämme. Tavoitteemme
on luoda terve sisäilmasto ja yksinkertaistaa kestävän kehityksen mukaisten rakennusten rakentamista. Teemme tämän suunnittelemalla innovatiivisia ja
helppokäyttöisiä tuotteita ja ratkaisuja, joille tarjoamme nopean saatavuuden ja tehokkaat logistiikkaratkaisut. Työskentelemme myös löytääksemme
tapoja vähentää vaikutustamme ympäristöön ja
ilmastoon. Teemme tämän kehittämällä menetelmiä ratkaisujemme tuottamiseksi mahdollisimman
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vähällä määrällä energiaa ja luonnonvaroja sekä
vähentämällä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Käytämme tuotteissamme terästä. Se on yksi niistä
harvoista materiaaleista, jota voidaan kierrättää kerta toisensa jälkeen, ilman että se menettää ominaisuuksiaan. Tämän ansiosta hiilipäästömme pysyvät
vähäisempinä eikä energiaa mene hukkaan.

Yksinkertaistamme rakentamista

www.lindab.fi

