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dôvodov

prečo sa rozhodnúť pre plechový
strešný systém Lindab

Tradícia a švédska kvalita

Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Švédsku, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom plechových strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov. Jeden z výrobných závodov sa
nachádza aj na Slovensku, konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi. Lindab je trhovým lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom viac ako 60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.

Spoľahlivosť a kvalita materiálu

Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým jadrom, v deklarovaných hrúbkach
a vrstvou zinku od 200 až do 350 g/m2 (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy).

Nadštandardná záruka

Na naše produkty Vám poskytneme písomnú záruku od 15 do 30 rokov v závislosti od typu povrchovej úpravy. Životnosť našich krytín je 40 až 60 rokov.

Povrchová úprava

Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám Lindab Classic, Premium a Elite vysokú úžitkovú hodnotu a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.

Najširšia produktová škála na trhu

V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov trapézových plechov v rôznych hrúbkach, viac ako
50 komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších produktov určených pre stavebníctvo
a priemysel za účelom zjednodušenia výstavby.

Odborný servis a poradenstvo

Ponúkame svojím zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme poradenstva, vyhotovenia kladacích plánov
a kompletného vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov a podrobné montážne návody.

Nízka hmotnosť strešných krytín

Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť
na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí náklady pri
rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným
východiskom.

Doprava a vykládka tovaru

Dopravu nad 100 m2 máte u nás zadarmo priamo na stavbu. Bezplatná vykládka krytiny vozidlom s hydraulickou rukou Vám rovnako ušetri Váš čas, námahu a peniaze.

Krátky dodací termín
Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k Vám doručíme maximálne do 10 pracovných dní.

Najlepší pomer ceny a kvality
Lindab Vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme presvedčení, že ak budete
„porovnávať porovnateľné“ rozdiel v cene bude minimálny!

www.lindab.sk

Pozor, nedajte sa oklamať !
Na slovenskom trhu sa v posledných rokoch objavilo
množstvo výrobcov alebo dovozcov lacných plechových
strešných krytín, ktoré sa na prvý pohľad takmer vôbec
neodlišujú od kvalitných strešných krytín spoločnosti
Lindab. Kvalita oceľového jadra plechu, hrúbka vrstvy
zinku, povrchová úprava, UV stabilizátor sú pre laika,
bez špeciálnych meracích prístrojov, len veľmi ťažko definovateľné. Preto medzi laickou verejnosťou panuje názor,
„veď plech ako plech....hlavne, že to je lacnejšie“.
Avšak radosť z nízkej ceny v prípade kúpy strešnej krytiny môže byť veľmi krátkodobá. Boli zaznamenané desiatky prípadov, kedy tento lacný a nevhodný materiál
pod vplyvom ÚV žiarenia po krátkej dobe nerovnomerne alebo extrémne vybledol. V horších prípadoch sa začala farebná vrstva dokonca odlupovať.
Nehovoriac o problémoch pri montáži, kedy zámky pri týchto lacných strešných
krytinách nezapadajú do seba tak, ako by mali, čo má v konečnom dôsledku
veľmi negatívny dopad na funkčnú aj estetickú stránku namontovanej strechy.
Bohužiaľ, ešte stále sa nájde dosť zákazníkov, ktorí akoby si neuvedomovali, že
kúpa strešnej krytiny nie je ako kúpa spotrebného tovaru, s ktorým sa počíta len
na kratšiu dobu. Kúpa strechy je investícia na niekoľko desiatok rokov, dokonca
tak, aby pocit bezpečia a istoty pod ňou mohli prežívať aj ďalšie generácie.
Ilustračná fotka konkurenčnej plechovej
strešnej krytiny po roku užívania.

Pri kúpe plechovej krytiny si skontrolujte:
Celková vz. užitočná
krycia plocha
Pri porovnávaní cenovej ponuky spoločnosti Lindab s konkurenčnými cenovými ponukami sa presvedčte, či je uvádzaná cena za užitočnú kryciu alebo za celkovú plochu.
Pri celkovej ploche Vám totiž konkurencia napočíta väčšie
množstvo krytiny, avšak cena za 1 m2 bude opticky nižšia
približne o 8 až 10 %. Tento rozdiel však budete mať pripočítaný v množstve krytiny, takže v konečnom dôsledku
zaplatíte viac a pritom si to ani neuvedomíte. Pri krytinách
Lindab neplatíte za prekrytia jednotlivých strešných profilov.

Hrúbka plechu
a kvalita ocele
Zabezpečuje Vašu istotu pod novou strechou a samozrejme životnosť krytiny. Lindab, ako jeden z mála výrobcov
vyrába strešné krytiny z konštrukčnej ocele akosti S250GD,
ktorá zabezpečuje tuhosť krytiny pri zaťažení vetrom a snehom a tiež jej tvarovú stálosť pri teplotných rozdieloch.
Veľmi dôležitá je aj vrstva zinku na oceľovom jadre, ktorej
úlohou je zabrániť vzniku korózii na krytine. Na trhu existuje veľa konkurenčných výrobkov, ktoré túto vrstvu majú
minimálnu alebo nulovú. Taktiež dôležitý prvok pri farebnej
povrchovej úprave je UV stabilizátor, ktorý zabezpečuje farebnú stálosť krytiny.

€
Rozhodnutie je na Vás!

Kompletnosť
cenovej ponuky

Cenové ponuky pre Vás spracujeme tak, aby ste pri realizácii strechy nemuseli dodatočne dokupovať potrebné prvky,
ktoré Vám z taktických dôvodov neboli nacenené a strešný
plášť bez nich nebude funkčný. Preto Vás chceme poprosiť: Pri porovnávaní našej cenovej ponuky s konkurenciou,
porovnávajte porovnateľné. Garantujeme, že
konečné rozdiely v cene budú takto minimálne, prípadne
žiadne.

Doprava a dodatočné príplatky
Všetky ceny našich strešných krytín a príslušenstva sú vrátane balenia, prepravnej palety a dopravy (doprava zdarma platí nad 100 m2
krytiny), takže Vás neprekvapíme dodatočnými príplatkami pri preberaní tovaru. Jediný príplatok je u nás v prípade odberu krytiny v množstve menej ako 30 m2.

Kvalita a potreba strešného príslušenstva
Je potrebné uvedomiť si, že strechu netvorí len strešná krytina, ale
aj veľmi dôležité strešné príslušenstvo. Presvedčte sa, či bude Vaša
nová strecha obsahovať potrebné klampiarske, odvetrávacie a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek, a samozrejme vhodnú podstrešnú fóliu. Vyhnete sa tak riziku a možným problémom, čo bude
v konečnom dôsledku pre Vás znamenať ušetrené peniaze. Mnoho
neprofesionálnych predajcov krytín sa snaží Vaše peniaze šetriť práve
tu, na úkor ich zisku, čo je v skutočnosti ich najväčší omyl.

Odborná a spoľahlivá montáž
Tak, ako je dôležitá kvalita strešnej krytiny, je dôležitá aj jej odborná
montáž. Presvedčte sa, že Vašu novú strechu bude montovať certifikovaná montážna skupina. Keďže nám záleží na kvalite Vášho bývania, ročne preškoľujeme viac ako 600 montážnikov, ktorí od nás
obdržia certifikát o preškolení na montáž strešných krytín Lindab.

Nezabúdajte, že strecha chráni nie len Váš dom, ale aj ľudí, ktorí v ňom
žijú, preto túto investíciu dôkladne zvážte a rozhodnite sa správne.

Výrobca plechových strešných krytin
V prípade profesionálneho poradenstva nás
neváhajte kontaktovať na bezplatnej infolinke:

0800 124 944
Jamník 278, 053 22

www.lindab.sk

