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Lindab Construline
Nízkoenergetické domy s inovatívnym
konštrukčným systémom
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O systéme Construline
V dnešnej modernej dobe si stavba vyžaduje optimálny spôsob stavby z hľadiska ekonomického, technolo-

gického i ekologického. Ekonomické nároky sú vysoké nielen pri stavbe, ale aj pri užívaní objektu. Stavba musí 

spĺňať niekoľko technických požiadaviek, ku ktorým sa pridáva stále väčší tlak na prírodnú podstatu materiálov 

a ich minimálny vplyv na životné prostredie. Technológia musí byť rýchla, jednoduchá a výstavba musí byť možná 

v akýchkoľvek poveternostných podmienkach.

Technológia montovaných objektov Lindab využíva ľahkú oceľovú nosnú 

konštrukciu navrhovanú na základe dlhoročných skúseností spoločnosti Lin-

dab s aplikáciou ocele na stavbách v Škandinávií. Montované konštrukcie 

s tenkostenným oceľovým skeletom, doplneným o tepelnú izoláciu (minerálna 

vlna) a fasádne a interiérové dosky, dovoľujú jednoducho a rýchlo postaviť 

ako rodinný dom, tak aj reprezentatívne sídlo firmy alebo iné priestory. Oceľ 

je stavebný materiál, ktorý nesklame. Je odolný proti vlhkosti, nemôžu ho 

napadnúť pleseň ani hniloba. Nekrúti sa a nevysychá. Nepriaznivé klimatické 

podmienky, s ktorými sa konštrukcia počas výstavby môže „stretnúť „ nemajú 

vplyv na je pôvodnú pevnosť a tvar. A aj napriek tomu, že je ľahká má potreb-

nú pevnosť a stabilitu. 

Tenkostenné oceľové profily Lindab tvoria základ konštrukčných riešení pre 

opláštenie oceľových a železobetónových hál či kompletných montovaných 

stavieb a nadstavieb. Pomer medzi hmotnosťou, nosnosťou, cenou a život-

nosťou je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi používanými pre podob-

né účely nedostihnuteľný. Jednoduchá manipulácia s tenkostennými oceľový-

mi profilmi a spájanie samoreznými skrutkami uľahčuje prácu montážnikom a 

skracuje dobu montáže.

Strešná konštrukcia
Strešná krytina Lindab, strešné laty 60 mm
Kontralaty 45 mm
Difúzna fólia
Priehradové väzníky (C a U profil)

Konštrukcia stropu (podhľad)
Tepelná izolácia 300 mm
Priehradový väzník Lindab (C a U profily)
Parozábrana
Podhľadové late Lindab 25 mm
Sadrovláknitá doska Fermacell 12,5 mm
Vysprávka Fermacel 4 mm

Vnútorné priečky
Sadrovláknitá doska Fermacell 12,5 mm
Konštrukcia Linab z C a U profilov 100 mm
Sadrovláknitá doska Fermacell 12,5 mm

Obvodové steny
Tenkovrstvá omietka 3 mm
Zatepľovací systém  100 mm
Difúzna fólia
Sadrovláknitá doska Fermacell 12,5 mm
Konštrukcia steny Lindab RY a SKY 150 mm
Minerálna vlna Rockwool 150 mm
Parozábrana
Inštalačná predstena Lindab RCY 50  50 mm
Minerálna vlna 50 mm
Sadrovláknitá doska Fermacell 12,5 mm
Vysprávka  Fermacell 4 mm
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Systém Lindab Construline je založený na použití tenkostenných oceľových profilov tvoriacich nosnú konštruk-

ciu objektu, doplnenú o minerálnu, parotesnú fóliu a oplášťovacie sádrovláknité dosky pre vytvorenie stavby 

s požadovanými technickými vlastnosťami. Každý z použitých materiálov plní svoju dielčiu funkciu, čím dochá-

dza k optimalizácii ich použitia, úžitkových vlastnosti skladieb a následne i celkovej efektívnosti stavby.

Úspora energie
Použitím starostlivo vybratých materiálov skladby steny, stropov i striech a 100% využitie ich vlastnosti vedie 

k dosiahnutiu celkových vlastnosti stavby na mimoriadnu úroveň

Výhody systému: 
Ak plánujete stavbu vlastného domu a vy sa neviete rozhodnúť z akého materiálu by mal byť, ponúkame Vám 

radu výhod, ktoré montovaný objekt, ako taký, prináša. 

Pravdepodobne najdôležitejšie kritéria, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú, sú energetické vlastnosti domu, 

úspora času a peňazí počas výstavby, ako aj počas užívania stavby. 

Energetická náročnosť objektu súvisí so schopnosťou systému zabrániť prílišnému prestupu tepla z teplého vnú-

torného do chladného vonkajšieho prostredia. Systém Lindab Construline znamená precízne konštrukčné rieše-

nie pri odstránení tepelných mostov a tepelnú izoláciu stien a striech, čo v praxi znamená nízke účty za energie. 

Bez nutnosti dodatočného zatepľovania dostane tak váš dom štítok s označením „Energeticky úsporný“.Veľký 

dôraz dáva naša spoločnosť na energetickú náročnosť, ktorá je v súčasnosti tak veľmi dôležitá. Ako je teda 

možné dosiahnuť s oceľovou nosnou konštrukciou tak vysoký tepelný odpor stien? Hlavný dôvod spočíva v štr-

binách umiestnených v profile konštrukcie. Tie zachytávajú teplo a predlžujú jeho dráhu vedenia, čím sa znižuje 

únik tepla z 60 až na 8 W/mK. Tým dosiahneme 87% - né zlepšenie tepelných vlastností (8 W/mK predstavuje 

13% z pôvodnej hodnoty).   

Druhým parametrom znižujúcim prestup tepla je prierezová plocha profilu, kto-

rá je v prípade použitia hrúbky ocele 1,0 mm iba 1,7% plochy. Jednoduchým 

porovnaním tak môžeme dostať nasledujúce hodnoty prestupu tepla oceľo-

vým štrbinovým profilom RY a dreveným stĺpikom (ide o ilustratívny výpočet)

oceľ RY : λ = 60W/mK (hodnota z tabuľky) x 0,13 (13%= únik tepla) x 0,017 (1,7%=prierezová plocha ) = 0,13 W/mK

drevený stĺpik : λ = 0,14 W/mK

Týmto výpočtom sme sa dostali k hodnote prestupu tepla pri štrbinových profiloch Lindab RY v mieste stĺpikov na 

0,13 W/mK, čo je v porovnaní s drevenou konštrukciou (0,14 W/mK) o 7% lepšie. Všeobecne je potom výsledkom 

dosiahnutia súčiniteľa prestupu tepla pod 0,18 W/m2K u stien hrúbky okolo 250 mm.   

Skladba steny s inštalačnou predstenou: 
Súčiniteľ prestupu tepla uvedenej skladby je pri zahrnutí vplyvu tepelných mostov oceľovými profilmi U = 0,166 W/m2. 

Hmotnosť uvedenej skladby je cca 58 kg/m2.

Materiál λ
W/mK

Oceľ 60

Drevo 0,14

Minerálna vlna 0,04

Oceľ nie je nutné ošetrovať 
(na rozdiel od dreva)
Oceľ prináša kvalitu  - stále rovnako garantované materiálové vlastnosti, pre-

kvapí svojou odolnosťou, stálosťou svojich vlastností a jednoduchou spraco-

vateľnosťou

Nízka tepelná vodivosť 
Dômyselná kombinácia štrbinového tenkostenného oceľového plechu zni-

žuje tepelnú vodivosť profilu. To znižuje celkový prestup tepla obvodovými 

konštrukciami a eliminuje kondenzáciu a vlhkosť. 

Zvuková izolácia 
Skúšky preukázali, že z oceľovej konštrukcie je možné vytvoriť efektívnejšiu skladbu (použitím ocele v kombinácii s 

ďalšími vynikajúcimi materiálmi ako sú sádrovláknité dosky a minerálna vlna) z pohľadu akustickej izolácie než kon-

štrukciu z iných materiálov.  

Rýchlosť výstavby
Suchý proces výstavby, ľahké, skladné a recyklovateľné materiály, možnosť 

prefabrikácie mimo staveniska a konštrukcia ”otvorená” pre vedenie inštalácie 

a rozvodov – to všetko podstatne zjednodušuje vlastnú výstavbu a vedie tak 

ku skráteniu doby realizácie až o polovicu a teda aj k zníženiu celkových ná-

kladov; 

Zvýšená požiarna odolnosť
Oceľová konštrukcia je nehorľavá a strešné krytiny Lindab majú posudky na šírenie požiaru strešným plášťom - vhod-

né do požiarne nebezpečných priestorov.

Pevnosť a stabilita - vydrží zemetrasenie Richterovej stupnice 7
Oceľ ako stavebný materiál umožňuje jednoduchú kontrolu správneho prevedenia konštrukcie; je možné ju použiť v 

náročných klimatických podmienkach, každý profil je chránený vrstvou zinku, ktorá garantuje jeho funkciu rovnako 

ako trvanlivosť; oceľ nepripraví časom žiadne nepríjemné prekvapenia
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Ekologický a plne recyklovateľný materiál
Vďaka vynikajúcim vlastnostiam švédskej ocele sú výrobky Lindab v súlade s prísnymi požiadavkami na životné pros-

tredie dominujúce v dnešnej dobe. Vďaka tomuto materiálu sú všetky výrobky Lindab plne recyklovateľné. 

Hmotnosť 
Oproti klasickým murovacím materiálom (tehla, betón) je hmotnosť stavby alebo nadstavby až 10 x nižšia, teda mon-

tované objekty sú použiteľné i tam, kde ”klasiku” stav budovy vylučuje, resp. Je možné použiť jednoduchší spôsob 

zakladania objektov; Oceľ pre nosnú konštrukciu je ľahčia než ostatné stavebné materiály, pri návrhu je optimalizova-

ný každý detail konštrukcie navrhovaným softwérom;

Absolútna presnosť rozmerov a vynikajúca stabilita
Prefabrikácia oceľovej konštrukcie a prvkov – profily sú vyrábané v presných dĺžkach, nie sú potrebné žiadne úpravy 

na stavbe

Realizácia stavby nie je obmedzená počasím
Výstavba montovaných objektov nie je obmedzená ročným obdobím alebo vonkajšími teplotami. 

Vhodné pre alergikov
Konštrukcia Lindab Construline je vyrobená z pozinkovanej ocele, odolnej protikoróznej vlny a sádrovláknitých dosiek. 

Je tak odolná proti vlhkosti a nie je napadaná plesňami. Materiál je naviac difúzne otvorený, čo umožňuje konštrukcii 

dýchať. 

Získajte info

1. Krok – Zavolajte nám
Ak Vás zaujal systém Lindab Construline, náš špecialista pre systémové riešenia je pripravený informovať Vás o všet-

kých technických výhodách, ktorými stavby a materiály značky Lindab disponujú. 

Ing. Adrián Gurčík | 0918 697 876  | adrian.gurcik@lindab.sk

2. krok  - Projektovania -  rýchle a bezchybné
Špecializovaný 3D návrhový software Lindab ADTTools a knihovňa pro Revit Architecture od základov mení a zjed-

nodušuje celý proces projektovania stavby Lindab Construline. Dovoľuje projektantovi jednoducho zapracovávať 

požiadavky stavebníkov a názorne ju prezentovať. Dôsledná príprava modelov tak dovolí automatické generovanie 

výkresov a špecifikáciu materiálov, ktoré vylučujú ľudský faktor a minimalizuje chyby pri realizácii. 

3. krok  Realizácia
Bežný rodinný dom je možné podľa zvoleného stupňa prefabrikácie zrealizovať za niekoľko týždňov, resp. 2 – 3 me-

siace v prípade staveniskovej montáž. Výhodou je vylúčenie technologických prestávok z dôvodu absencie mokrých 

procesov a jednoduchá koordinácia jednotlivých profesií. 

Spojením špičkových materiálov  a technológií silných partnerov vznikol systém, ktorý Vám zaistí príjemné prostredie 

domova, školy alebo kancelárie. 
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www.lindab.sk

Názorná ukážka realizácie:

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, Bratislava 214 
 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice 
 tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

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


