Lindab Riviera | Blachodachówka panelowa symetryczna

Jeśli szukasz ponadczasowego kształtu przypominającego

klasyczną

dachówkę

ceramiczną,

eleganckiego wykończenia, idealnie dopasowanego,
efektywnego i ekonomicznego pokrycia dachowego
– postaw na blachę modułową Lindab Riviera!
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Lindab Riviera – Blachodachówka panelowa
symetryczna
Zachowując wysoką jakość, estetykę i elegancki wygląd blachodachówek stalowych stworzyliśmy system modułowy – panele
dachówkowe Lindab Riviera.
Innowacyjność paneli dachówkowych to przede wszystkim ich niezwykle prosta instalacja. Dwumodułowe elementy wyprofilowane
symetrycznie, pozwalają na montaż na dachu praktycznie bez strat materiału. Panele montuje się „zatrzaskując” je na specjalnym zamku
w górnej części każdego modułu. Dodatkową zaletą dla montażystów i użytkowników tego rozwiązania są niewidoczne wkręty, ukryte
pod powierzchnią paneli, które gwarantują stabilność pokrycia. Takie rozwiązanie (brak przewierceń na powierzchni blachy i widocznych
wkrętów) niemalże wyklucza w całości ryzyko powstania korozji w miejscach przewierceń. Takie pokrycie dachowe jest również niezwykle
szczelne. Prosta instalacja to również, a może przede wszystkim ogromna oszczędność czasu, energii i kosztów. Standardowe wymiary
paneli sprawiają, że wyliczenie ilości dla każdego pokrycia jest bardzo proste! Wysokość przetłoczenia profilu (27 mm) nadaje panelom
dachówkowym Lindab Riviera harmonijny, niezwykle stylowy wygląd. Materiał z jakiego wykonane są panele to stal powlekana
najwyższej jakości gwarantowanej przez markę Lindab.
Lindab Riviera oferujemy w powłoce Elite w 4 kolorach (brązowy, czarny, grafitowy, ceglasty).
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Dlaczego warto wybrać Lindab Riviera?
- niezwykle szczelne dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
montażowym
- ekonomiczne – 1 panel to aż 1,04 m2 blachy a szerszy
rozstaw łat (co 44 cm) to aż do 5% mniejsze zużycie
drewna do budowy konstrukcji drewnianej dachu
- klasyczny kształt (dzięki wysokiemu przetłoczeniu)
- eleganckie wykończenie – powłoka Elite
- dostępna w 4 kolorach

Lindab Sp. z o.o.
Siedziba Główna
ul. Sochaczewska 144, Wieruchów
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 250 50 50
fax: +48 22 250 50 60
e-mail: info@lindab.pl
www.lindab.pl

Oddział Kraków
Morawica 356
32-084 Liszki k. Krakowa
tel.: +48 506 28 28 38
e-mail: krakow@lindab.pl

-n
 iezbędne obróbki i akcesoria dopasowane
kolorystycznie
- kolorystyka dopasowana do kolorystyki systemu
rynnowego Rainline

