Új termék!
Lindab SRP Click
síklemezes tetôprofil

Lindab – Tetô alá hozzuk álmait!
®

Megálmodta álmai otthonát? Mi segítünk a megvalósításban, és gondoskodunk a védelmérôl: Lindab tetôvel és ereszcsatornával. Otthona
biztonságát az elegáns, tartós és biztonságos svédacél Lindab termékek magas minôsége garantálja. Modern, klasszikus, mediterrán vagy
hagyományos stílusról álmodik? Nem kell kompromisszumot kötnie: nagy teherbírású, tartós és tökéletesen vízzáró tetôk széles szín- és formavilágából választhat.
Most itt a legújabb Lindab tetô, az elegáns Lindab SRP Click, amely ötvözi a hagyományos Lindab síklemezek elônyös tulajdonságait az újabb innováció nyomán megvalósult szereléskönnyítô technológiával.

Ellenőrzött
Eredet

A minôségi, ellenôrzött termék hosszú távú befektetés! Ellenôrizze a megvásárolt termék eredetét és gyártóját,
éljen a Lindab Eredetiség, Garancia Szolgáltatásával. Vásároljon tudatosan, építkezzen nyugodtan – Lindab!

www.lindab.hu

lindab

| we siplify construction

Lindab SRP Click elôkorcolt tetôprofil
Alapanyag:

Bevonatos, mindkét oldalán tûzi horganyzott acéllemez
Folyáshatár:
250 MPa
Külsô bevonat:
PE / matt PE / TC50

Termékjellemzôk és méretek:
Típus:
Lemezvastagság (t):
Profilmagasság (H):
Fedôszélesség (B):
Gyártási hossz (L):
Önsúly (g):
Korc-visszavágás:
Sorolási irány:

L-SRP 25
0,5mm
25mm
503mm
800–8000mm
4,8 kg/m2
25mm
jobbos v. balos

L-SRP 38
0,5mm
38mm
480mm
800–8000mm
5,0 kg/m2
25mm
jobbos v. balos

B

H

Alkalmazási terület:
• Állókorcos síklemez tetôfedés, hagyományos és modern megjelenésû épületekhez
• Minimális tetôhajlásszög: általánosan 14 fok, hossztoldás és áttörések nélkül 7 fok
• Aljzat: folytonos alátámasztás vagy sûrített tetôlécezés (50mm széles, 300mm osztás)
(További szakmai részleteket ld. Tervezési segédlet)

Tartozékok:
• Csavarok: LW-C (SRP profil-fa aljzat); LL2T-Dn (SRP-szegélylemez); LWT-Dn (szegélylemez-fatartó)
• Standard elemek: BTSRP élhajlító szerszám; C2SRP beakasztó lemez (fércszalag)
• Takaró szegélyek: egyedi élhajlított elemek
(További szakmai részleteket ld. Szerelési útmutatóban)
Csavarok:

BTSRP élhajlító segédszerszám:

C2SRP beakasztó rögzítôlemez (fércszalag):

LW-C

Árlista:
Jelölés

Méret

Megnevezés

Bevonat
0,5 PE

L-SRP 25 mm
Click
L-SRP

0,5 MPE (matt)
0,5 TC50

Click elôkorcolt tetôprofil

0,5 PE
L-SRP 38 mm

0,5 MPE (matt)
0,5 TC50

Szín

Minôség

Ár Ft/m2+áfa

barna, bézs, ezüst, fehér, sötétbordó, sötétkék,
sötétszürke, sötétzöld, téglavörös, világosszürke

2 750

antracit, cserépvörös, bordó, smaragdzöld

3 370

antracitmetál, patinazöld, rézvörös
barna, bézs, ezüst, fehér, sötétbordó, sötétkék,
sötétszürke, sötétzöld, téglavörös, világosszürke

kemény

3 690
2 870

antracit, cserépvörös, bordó, smaragdzöld

3 525

antracitmetál, patinazöld, rézvörös

3 860

A fenti árlista árai ÁFA nélkül értendôk!

www.lindab.hu

