Építkezôk
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SZÍNES ACÉL
ERESZCSATORNA
Építési költségének
1-2%-áért sokkal szebbé,
esztétikusabbá teheti házát

• A csatorna díszíti, ékesíti házát gondoljon a tervezésnél
a csatornára is, ne hagyja az építkezés végére
• Elônyt jelent ha az ereszcsatorna anyaga acél, mind
az élettartamban, színtartósságban, terhelhetôségben (víz-,
hó és jégteher), szerelésben és a karbantartási igényben
• Ha jó minôségû komplett csatorna rendszert választ, akkor
a gyors szerelés, kivitelezés idôt és pénzt jelent Önnek.
A bádogosának az egyszerû, egyszeri helyszíni szerelésen
túl mást nem kell tennie.
• Lindab Rainline – svéd acél alapanyagból készül, két oldali
többrétegû bevonat külsô peremezéssel, komplett rendszer,
gyors pattintós kivitelezés, széles színválaszték sok kiegészítôk
kel, kiváló fizikai (hô tágulás, teherbírás) tulajdonságai vannak
• Kérje tervrajza alapján a Lindab ajánlatát, keresse a színkártyákat és figyelje a színakciónkat.
A legjobb Lindab Rainline kivitelezôt ajánljuk Önnek!

www.lindab.hu
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Építkezôk
figyelem!

ELEGÁNS
KORCOLT TETÔ
Koronázza meg
épülô házát a Lindab
PLX tetôrendszerével!

• a fém korcolt tetôfedés a legesztétikusabb, és a legelegánsabb tetô
– lehet álló vagy fekvô korccal készített és lehet a különleges megjelenést
adó lécbetétes kivitel
• lehet natúr horganyzott, alucink vagy – több rétegû bevonattal ellátott –
színes lemez (több mint 20 féle színû)
• a prémium minôséget kedvezô áron éri el, kérje a Lindab árajánlatát és
keresse a Lindab PLX kivitelezôit
• A Lindab PLX lemezbôl kialakított tetôk hô mozgása kisebb 45-50%-kal
a hasonló méretû, de alumínium vagy más nemesfém anyagból készülô
síklemezes tetôkhöz képest
• lágy acél alapanyagának köszönhetôen hidegebb idôben is kivitelezhetô
a hajlítások (korcok) megrepedésének veszélye nélkül
• kiváló vízzáróságának köszönhetôen alacsony tetôhajlásszögnél is
biztonsággal alkalmazható
• szakavatott kezekben tetszetôs megjelenésû már-már mûvészi tetô
készíthetô
• a nagy alakíthatóságnak köszönhetôen íves felületek és készíthetôk belôle
• tetôfelületbôl kiugró ablakok, függôleges tûzfalak burkolására, lefedésére,
egyedi csomópontok kialakítására is nagyszerûen, biztonsággal alkalmazható

www.lindab.hu

• A PLX korcolt tetôk nagyon komoly minôségi kivitelezést és nagy szaktudást igényelnek, keresse a Lindab ajánlott kivitelezôit.

