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Lindab Goodlock
Unikátna krytina bez viditeľných skrutiek
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Maloformátová ľahká strešná krytina Lindab Good-
lock patrí medzi TOP produkty, ktoré spoločnosť 
Lindab vyrába. Je unikátna práve tým, že sa ne-
skrutkuje v ploche krytiny. Celý systém je zámkový, 
čo laicky znamená, že do seba veľmi presne zapadá 
a nedochádza tak k perforácii krytiny. Vďaka tomu 
toto jedinečné kotvenie krytiny odstraňuje u zákaz-
níkov strach z neskrytých skrutiek, ktoré sú v tomto 
prípade prekryté samotnou strešnou krytinou

1116 mm

1006 mm

251,5 mm

46 mm

440 mm

Výhody strešnej krytiny  
Lindab Goodlock:

1. Vysokokvalitný švédsky oceľový plech.

2. Tabuľa Goodlock, s najvyššou výškou 
vlny (46 mm) na slovenskom trhu, 
výrazne zvyšuje statickú nosnosť celej 
strechy a zabezpečuje jej pevnosť, 
s dokonalým vzhľadom.

3. Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.

4. Maloformátové dielce umožňujú 
jednoduchú manipuláciu pri práci 
a rýchlu realizáciu strešného systému.

5. Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje 
krovy.

6. Vhodná na rekonštrukciu starších 
objektov, aj na novostavby.

7. Aplikácia na strechy - už od sklonu 15°.

8. Bezproblémová preprava na miesto 
realizácie.

Materiál, ktorý sa používa pri výrobe tejto strešnej kry-
tiny je vysokokvalitný švédsky oceľový plech s vrstvou 
zinku 275 g/m2. Jeho povrch je ošetrený povrchovou 
úpravou Classic MATNÝ, s 30 mikrónovou farebnou 

251,5 mm

Lindab Goodlock
Krytina bez  
viditeľných skrutiek

Široká farebná škála

CM

úpravou a  15-ročnou zárukou. Pre náročnejších po-
núkame prevedenie Elite s 50 mikronovou povrchovou 
úpravou a 30-ročnou zárukou alebo povrchovú úpravu 
materiálu Premium s garantovanou zárukou 20 rokov.
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CM/P/E CM/E CM CM /E CM/P/E CM/P/E
tmavošedá hnedá zelená tmavočervená tehlová čierna

Štartovacie profily sa 
umiestňujú na odkvapovú 
hranu v osovej vzdialenosti 
251,5 mm

Montážne video o strešnej krytine Goodlock nájdete na www.stresnysystem.sk

Užitočná krycia plocha – 0,88 m2/ks

Prvý rad tabúľ sa jednoducho  
zachytia o štartovacie profily

Krytina  je prichytená k streš-
ným latám  pozinkovanými 
skrutkami na špeciálne ozna-
čených miestach

Tabule v ďalšom rade sa za-
sunú smerom hore a zachytia 
pomocou zámku „LOCK“ 
bez použitia skrutiek

Zámok „Lock“
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www.lindab.sk

Lindab a.s. 

Jamník:  Jamník 278, 053 22

 tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica:  Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica

 tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877

Bratislava:  Pasienková 2/H, Bratislava 214, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice

 tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/2102 8912

 

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

 

Oblastné zastúpenia

BA kraj  0907 937 246  obchod.ba@lindab.sk

BB kraj  0915 932 588  obchod.bb@lindab.sk

KE kraj 0907 703 912   obchod.ke@lindab.sk

NR kraj  0915 932 588  obchod.nr@lindab.sk

PO kraj 0907 703 912  obchod.po@lindab.sk

TN kraj  0905 966 315  obchod.tn@lindab.sk

TT kraj  0907 937 246  obchod.tt@lindab.sk

ZA kraj  0905 966 315  obchod.za@lindab.sk

 

Produktoví špecialisti

Lindab Rainline ExPERT  0905 342 874 peter.molnar@lindab.sk

Priemyselné stavby  0915 938 518  branislav.barc@lindab.sk

Systémové riešenia  0918 697 867  adrian.gurcik@lindab.sk

Lindab AB je medzinárodný koncern založený v roku 1959 
vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom 
produktov z tenkostenných oceľových, vopred lakovaných 
plechov.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové 
strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné prís-
lušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom 
prepracovaný servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty prie-
myselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvi-
čových panelov a konštrukčných systémov a riešení.

 Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať na trh pro-
dukty a riešenia, ktoré zjednodušujú akúkoľvek fázu vý-
stavby. Zakladá si na kvalite vstupných materiálov a kvalite 
jeho spracovania, čoho dôkazom sú certifikované procesy 
a výrobky a ich vysoká úžitková hodnota. Výrobný závod 
sa nachádza v Jamníku pri Spišskej Novej Vsi a ďalšie svo-
je pobočky má v Banskej Bystrici a v Bratislave.

ČLEN SKUPINY
Lindab Group


