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Vážený priaznivci
značky Lindab,
keď sa spätne obzriem a vidím našu spoločnosť niekoľko 
mesiacov dozadu, musím reálne skonštatovať, že sme urobili kus 
práce.  Mnohé z plánov, ktoré sa nám podarilo splniť a zrealizovať 
môžem s čistým svedomím nazvať odvážne a náročne. A často 
krát si vyžadovali trpezlivosť, energiu a kopec času. 

Do portfólia Lindab sme zaradili unikátne halové systémy z 
tenkostenných oceľových profilov SBS Maxi, Mini a Systemline. 

Odvodňovací  systém sme vďaka novému materiálovému 
prevedeniu dokázali rozšíriť o ekonomickú odkvapovú radu 
Standard. 

Bratislavskú pobočku sme presťahovali do nových moderných 
priestorov, ktoré ponúkajú pohodlné podmienky nákupu a 
využitia služieb Lindab shopu.

Medzi predajné oblasti Lindabu na Slovensku pribudla 
ďalšia divízia  Ventilácie. Tá  ponúka širokú škálu produktov 
vzduchotechniky od jednotlivých distribučných elementov a 
indukčných jednotiek, až po komplexné riešenia vetrania. 

Keď sme pred niekoľkými rokmi uvádzali na trh strešnú krytinu 
Lindab Click SRP, ani sme netušili, že sa stretne s tak pozitívnym 
ohlasom. Presvedčili sme zákazníkov o jej výhodách, kvalite 
a benefitoch, výsledkom čoho je výroba tejto krytiny už aj na 
Slovensku. 

Potrpíme si na spokojnosť našich zákazníkov a snažíme sa, aby 
nás vnímali pozitívne. Reagujeme na požiadavky trhu a spätnú 
väzbu spotrebiteľov a neustále sa snažíme vylepšovať náš servis 
a podmienky predaja.  

Držať tempo v tomto rýchlom svete chce naozaj veľa síl, ale ak 
výsledkom je spokojný zákazník, tak tá snaha stojí za to.  

Ďakujeme vám za vašu priazeň.   

    Ing. Slavomír Janík
         výkonný riaditeľ

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH NÁJDETE PODROBNÉ 
INFORMÁCIE O VŠETKYCH PRODUKTOCH LINDAB.

www.stresnysystem.sk
webová stránka venovaná kompletnému strešnému systému, 
vrátane strešných doplnkov a príslušenstva

www.halovysystem.sk
webová stránka o produktoch priemyselnej oblasti v podobe 
trapézového programu, sendvičových panelov a konštrukčných 
systémov

www.ventilácie.sk
webová stránka o inteligentných, k životnému prostrediu šetrných 
riešeniach vzduchotechniky pre rezidenčné, komerčné budovy, 
ale najmä pre priemyselné objekty

www.stavebnysystem.sk
webová stránka o montovaných stavbách, domoch
 a systémových riešeniach pre ploché strechy

Krátke správy 
Povrchová úprava Premium
Nová povrchová úprava materiálu Lindab pod názvom 
Premium v sebe spája rovnováhu medzi kvalitou, moderným 
dizajnom a skvelou cenou.

Ponúka materiálové vlastnosti v podobe hrúbky 0,5 mm 
žiarovo pozinkovaného plechu 275 g/m2, akosti ocele 
S250GD, konštrukčnej ocele, farebnej úpravy hrúbky 35 μm 
štruktúrovaného polyesteru s polyamidovými zrnami. Jeho ÚV 
ochrana predstavuje Ruv 3-4. Garantovaná písomná záruka na 
tento materiál je 20 rokov.

V ponuke Lindab ho nájdete v piatich farebných variáciách 
(tehlová, červenohnedá, šedá, hnedá a čierna). Materiálové 
prevedenie PREMIUM je dostupné pre všetky produkty Lindab 
(krytiny, trapézy, klampiarske prvky, delené zvitky, tabuľový 
plech a pod.)

Vernosť sa oplatí
Vernostný program určený klampiarom a montážnikom 
strešného systému Lindab oslavuje svoje tretie narodeniny. 
Počas tej doby prešiel niekoľkými zmenami za účelom 
zlepšenia svojho fungovania, zjednodušenia dostupnosti 
bodov a eliminácie jeho zneužitia. Zatraktívnili sme ponuku 
odmien na základe dopytu zaregistrovaných členov a rozšírili 
škálu produktov, za ktoré získavate body.  Mnoho verných 
členov už využilo tento program pre nákup klampiarskeho 
náradia, pracovného oblečenia alebo elektra.  Jednoduchým 
zaslaním sms správy priamo zo stavby zbierate body na 
svoje konto. Tento spôsob fungovania už ocenilo mnoho 
členov programu a tešia sa zaujímavým cenám.  Zaregistrujte 
sa aj vy, zbierajte body a vymeňte ich za zaujímavé ceny  
z katalógu odmien. Viac info nájdete na www.vernostsaoplati.sk

Lindab na výstavách
Spoločnosť Lindab odštartovala rok 2014 sériou niekoľkých 
výstav. Jarnú sezónu sme otvorili na výstavisku Incheba  
v Bratislave s prezentáciou strešných krytín ako aj novinkou 
v odkvapovom systéme pod názvom Standard. Ďalšou 
zastávkou bola výstava ABC stavebníctva v prešovskej 
hale. Koniec apríla sa niesol v znamení nitrianskej výstavy 
Domexpo, na ktorej sme návštevníkom odprezentovali systém 
ľahkých konštrukcií v podobe montovaného domu Lindab.  
V polovici júla sme nechýbali na regionálnej výstave pod 
názvom „Spišské trhy“ a maratón výstav sme ukončili na 
výstave Agrokomplex v Nitre.
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Názov a popis stavby rekonštrukcia strechy

Typ súťažiaceho realizačná firma

Miesto stavby Dúbrava

Realizátor Prírodný dom, s.r.o

Názov a popis stavby Rodinný dom

Typ súťažiaceho montážnik

Miesto stavby Belá nad Cirochou

Realizátor Peter Karľa

Víťazné fotky

Súťaž
Určite si mnohí z vás povedali, keď videli peknú stavbu:  
„Tá je na titulku!“  Sme presvedčení,  že výsledkom kvalitne 
odvedenej práce v kombinácii s kvalitným materiálom musí 
byť dokonalá stavba. Tak prečo sa s ňou nepochváliť? 

Tak nejako vznikla aj myšlienka projektu „Strecha snov“.  
Povedali sme si, že vaša práca a krásne stavby si zaslúžia, 
aby boli odprezentované, ale najmä odmenené. 

Ako funguje projekt Strecha snov?

Súťaž je určená realizátorom, montážnikom, klampiarom 
ako aj majiteľom stavieb, kde bol použitý produkt značky 
Lindab. Prvou podmienkou je odfotiť stavbu, ktorá je 
dokončená. To znamená kompletná strecha a finálna 
fasáda. 

Hotovú fotku jednoducho zašlete cez webovú stránku 
www.stresnysystem.sk časť Strecha roka. Vyplníte 
sprievodné informácie typu o akú stavbu ide, kto je 
realizátor, aký produkt bol použitý.

V rámci jednej stavby môžete zasielať viacero fotografií. Tie 
budú uverejnené na webovej stránke. Z nich bude vybratá 
jedna, ktorá najviac spĺňa podmienky pre zaradenie do súťaže. 

Pokiaľ spĺňate tieto kritéria, budete automaticky zaradení 
do žrebovania. Každý mesiac vyžrebujeme 
jedného, ktorí získa náradie značky Makita. 

Čerešničkou na torte je zájazd do Paríža 
pre dve osoby, ako aj titul Strecha roka. Tá 
bude vyžrebovaná v novembri tohto roku 
zo všetkých prihlásených fotiek.  Víťazná 
fotka bude propagovaná na reklamných 
materiáloch spoločnosti Lindab. 

Ponáhľajte sa, pochváľte sa Vašou prácou a 
užite si romantiku v Paríži. 

Tešíme sa na Vaše fotky. 

"Strecha snov"

júl 2014
august 2014
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Lindab shop – všetko pod jednou strechou
Skvalitňovať služby a neustále zlepšovať procesy je hlavným krédom 
spoločnosti Lindab. Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo zmeniť sídlo 
bratislavskej pobočky a presťahovať ju do nových, modernejších, ale najmä 
väčších priestorov. Hlavným dôvodom bolo, že do nášho portfólia pribudla 
ďalšia divízia - ventilácie, čo znamená, že sme sa okrem samotného produktu 
rozrástli aj v rámci obchodného tímu. Pôvodné priestory v Podunajských 
Biskupiciach nepostačovali kapacitne týmto zámerom a spĺňali len charakter 
kontaktného miesta so zákazníkom pre technické a odborné poradenstvo. 
Absentovali služby klampiarskeho centra a skladu. 

Skladové priestory umožňujú ponúknuť tovar ihneď k odberu (odkvapový 
systém Lindab Rainline Elite a Standard, hladké plechy vo zvitkoch a tabuliach, 
strešné a klampiarske prvky, hrebenáče...), ako aj produkty vzduchotechniky 
v podobe kruhového potrubia, rôznych tvaroviek, flexi hadíc, mriežok, 
ventilátorov atď.)

Samozrejmosťou je možnosť sprostredkovania maloobchodného predaja 
produktov Lindab, ako aj technické a odborné poradenstvo. 

Lindab shop predstavuje koncept myšlienky „Všetko pod jednou strechou“ a 
my veríme, že sa nám podarilo vytvoriť moderné a komfortné centrum. 

Priestory Lindab shopu sa nachádzajú na adrese Vajnorská 140, Bratislava 
3 (areál sp. Uniplast)

Náš tím Lindab sa už teraz teší na Vás v našich nových a moderných 
priestoroch. 

•	 lepšia	dostupnosť Lindab produktov na území západného Slovenska

• strešné	príslušenstvo	ihneď	k	odberu	

•	 ihneď	k	odberu	produkty	ventilácii	(kruhové potrubie rôznych priemerov,  
 tvarovky, flexi hadice, mriežky, ventilátory ...)

• k dispozícií 4	m	ohýbačka	pre	klampiarov	a	montážnikov	zdarma

• rýchla	distribúcia	tovaru dodávkovým vozidlom

•	 technické	a	odborné	poradenstvo (strešné systémy, stavebné systémy, 
  halové systémy, ventilácie)

• sprostredkovanie	maloobchodného	predaja	produktov	Lindab

	Lindab	shop	ponúka

 Jamník - výrobný závod: 
Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 220-30
fax: 053/4492 494

 Banská Bystrica - pobočka: 
Zvolenská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206
fax: 048/4145 877

 Bratislava - pobočka:

Vajnorská 140, 
832 98 Bratislava 3

tel.: 02/4487 3014-5
fax: 02/4468 1653

 Nitra - pobočka:
Novozámocká 104
949 05 Nitra
tel.: 0905 302 646



hnedá

Farebná	škála

červená

biela

Spoločnosť Lindab Vám ponúka 3 typy odkvapového systému:

Výber Vášho favorita necháme na Vás. 

Odkvapový systém Standard    
vkusný, ekonomický, univerzálny

Klampiarske noviny2014

o 25% lacnejší

•	 Ekonomická	verzia	odkvapového	systému,	lacnejší	až	o	25%	!!!

•	 Dostupný	v	3	najobľúbenejších	farbách	(hnedá,	červená,	biela)

•		 Vyrába	sa	v	rozmere	150/100	a	125/87	(priemer	žľabu	/	priemer	zvodu)

•	 V	ponuke	viac	ako	20	základných	komponentov

•	 Vstupný	materiál	tvorí	švédska	oceľ	hrúbky	0,6mm,	
	 s	hrúbkou	povrchovej	úpravy	35	mikrónov

Výhody	odkvapového	systému	Standard

Výhody	odkvapového	systému	
štvorcového	prierezu

Dostupný v 10 farbách

Nachádza uplatnenie v modernej 
architektúre

Architektonický prvok dodávajúci 
objektu výnimočný tvar

Výhody	odkvapového	
systému	Lindab	Rainline	

Elite

Dostupný v 10 farbách

Vyrába sa v troch rozmerch 190/120, 
150/100, 125/87

Vyrobený z kvalitnej švédskej ocele 
hrúbky 0,6mm

Špičková povrchová úprava Lindab 
Elite

30 ročná písomná záruka

Výhody	odkvapového	
systému	Standard

Ekonomická verzia odkvapového 
systému

Dostupný v 3 najobľúbenejších farbách 
(červená, hnedá, biela)

Vyrába sa v rozmere 150/100 a 125/87 
(priemer žľabu/ priemer zvodu)

V ponuke viac ako 20  
základných komponentov

V tomto roku sme opäť prišli s novinkou v podobe 
odkvapového systému pod názvom Standard. Vyslúžil 
si prívlastky vkusný, ekonomický a univerzálny.  Svojim 
prevedením sa skvele hodí  ku všetkým typom krytín , či už 
ide o asfaltovú, betónovú alebo plechovú strešnú krytinu, ale 
rovnako tak k novostavbám alebo aj starším objektom. 

Vstupným materiálom je predlakovaná švédska oceľ 
hrúbky 0,6 mm, čím je každý jeho prvok pevný, stály 
a odolný voči korózií. Medzi zákazníkmi patria medzi 
najobľúbenejšie farby červená a hnedá, preto sme sa rozhodli 
ponúkať našu novinku práve v tomto farebnom prevedení. 
Rovnako tak ho nájdete aj v bielej farbe, kde sme mysleli 
najmä na priemyselnú oblasť. 

V ponuke Lindab tak dnes nájdete 3 typy odkvapového 
systému a to Rainline Elite (kruhového aj štvorcového 
prierezu) a Standard, ktorý je oproti prvému uvedenému o 
25% lacnejší. 

Neváhajte a vyskúšajte odkvap, ktorý Vás nesklame. 
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Asi nie je pre Vás žiadnou novinkou, že spoločnosť Lindab 
ponúka vo svojom portfóliu aj nízkoenergetické a 
ekologické montované rodinné domy, ktorých nosná 
konštrukcia je založená na princípe tenkostenných oceľových 
profilov.

Tento stavebný systém je následne doplnený o tepelnú 
izoláciu a fasádne a interiérové dosky, ktoré   dovoľujú rýchlo 
a jednoducho postaviť stavbu podľa vašich predstáv. 

Práve tu nachádza uplatnenie sadrovláknitá doska 
Fermacell pre vytvorenie stavby s požadovanými technickými 
vlastnosťami, čím dochádza k optimalizácií úžitkových 
vlastnosti skladieb a následne i celkovej efektívnosti stavby.

Osvedčená kombinácia špičkových materiálov a dopyt po montovaných domoch Lindab boli 
signály k tomu,  aby sa Fermacell dosky stali súčasťou produktovej ponuky Lindab.  Od apríla sú 
dosky Fermacell dostupné s možnosťou odberu ihneď vo všetkých Lindab centrách za výhodných 
podmienok.   

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na: 0918 697 867  alebo cez www.stavebnysystem.sk 

Oplášťovacie dosky Fermacell nájdete 
už aj v našej ponuke! 

Prečo sa Fermacell skvele hodí k stavebnému systému Lindab?

Extrémne
stabilný

Protipožiarna
doska

Ľahké
spracovanie

Úsporná
lepená špára

Mimoriadne 
zaťažiteľný

Doska do vlhkých 
miestností

Jednoduchá
montáž

Špárovanie 
bez problémov
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Krytina Lindab Click SRP 
zo slovenskej linky
Strešnej  krytine Lindab SRP Click prischol prívlastok moderná a 
nadčasová, od kedy sme ju uviedli na slovenský trh. Výhody a kvality 
tejto krytiny presvedčili našich zákazníkov ihneď po jej uvedení. 

Odpoveďou na výrazný dopyt po nej bolo spustenie výrobnej linky 
v Jamníku.  

Tvarové prevedenie, ktoré ponúkame na Slovensku je Click 25 a 
25 DN. Alternatíva Click 38 a 38 DN bude aj naďalej dovážaná z 
maďarského Lindabu. Slovenská verzia tejto strešnej krytiny v 
prevedení DN (s prelisom) sa jemne líši od doposiaľ ponúkanej. 
Prelis DN je širší a dosahuje rozmer 60 mm.  

Krytina je vyrábaná s prístrihom z hora aj z dola, čo umožňuje 
montáž rovnako zprava ako aj zľava. 

Táto jedinečná strešná krytina má, oproti lacnej konkurencii,  
prepracovaný protichodný zámok, ktorý bráni možnému vykliknutiu. 

Vďaka výrobe na Slovensku sa nám podarilo výrazne skrátiť dodacie 
lehoty, zvýšiť flexibilitu a ponúknuť širšiu škálu prevedenia. Stačí si 
vybrať zo štyroch rôznych povrchových úprav Lindab a 12 rôznych 
farieb tak, aby ladili so zvyškom budovy a spĺňali vaše predstavy o 
dokonalej streche. 

Strešnú krytinu Lindab SRP Click je možné 
použiť na strechy už od sklonu 7°. Všeobecne 
platí, že strechy s nízkym sklonom sú náročnejšie 
na precíznu a dôkladnú montáž, kvalitu použitých materiálov a 
prevedenie kompletného strešného systému.

Pre zabezpečenie absolútnej tesnosti, funkčnosti a dokonalej 
strešnej skladby pre strechy s nízkym sklonom sa nám podarilo v 
spolupráci so spoločnosťou Dörken navrhnúť bezpečnú a funkčnú 
strešnú skladbu. 

O rôznych triedach tesnosti a k nim prislúchajúca odporúčaná strešná  
skladba sa dočítate na stránke www.stresnysystem.sk alebo vám 
na vyžiadanie zašleme tlačenú listovku.

Sklon strechy
Predpísané triedy fólií podľa zvýšených požiadaviek

žiadna zvýšená požiadavka jedna zvýšená požiadavka dve zvýšené požiadavky tri zvýšené požiadavky

≥ 15°

trieda tesnosti 4 trieda tesnosti 3 trieda tesnosti 3 trieda tesnosti 2

DELTA®-VENT N PLUS 
voľne natiahnutá medzi 

krokvam

DELTA®-VENT N PLUS DELTA®-VENT N PLUS DELTA®-VENT S PLUS
1. voľne natiahnutá medzi 

krokvami
1. voľne natiahnutá medzi 

krokvami ležiaca na tepelnej izolácií, 
páska pod kontralaty DEL-

TA®-SB 60
2. ležiaca na tepelnej 

izolácií, páska pod kontralaty 
DELTA®-SB 60

2. ležiaca na tepelnej 
izolácií, páska pod kontralaty 

DELTA®-SB 60

11° - 14°

trieda tesnosti 2 trieda tesnosti 2 trieda tesnosti 2 trieda tesnosti 1

DELTA®-VENT S PLUS DELTA®-VENT S PLUS DELTA®-VENT S PLUS DELTA®-FOXX PLUS
voľne natiahnutá medzi 

krokvami
1. voľne natiahnutá medzi 

krokvami
1. voľne natiahnutá medzi 

krokvami
ležiaca na debnení

páska pod kontralaty DEL-
TA®-SB 60

2. ležiaca na tepelnej 
izolácií, páska pod kontralaty 

DELTA®-SB 60

2. ležiaca na tepelnej 
izolácií, páska pod kontralaty 

DELTA®-SB 60

páska pod kontralaty DEL-
TA®-SB 60

7° - 10°

trieda tesnosti 2 trieda tesnosti 1 trieda tesnosti 1 trieda tesnosti 1

DELTA®-VENT S PLUS DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-FOXX PLUS
ležiaca na debnení / voľne 
natiahnutá medzi krokvami

ležiaca na debnení ležiaca na debnení ležiaca na debnení

páska pod kontralaty 
DELTA®-SB 60

páska pod kontralaty 
DELTA®-SB 60

páska pod kontralaty 
DELTA®-SB 60

páska pod kontralaty 
DELTA®-SB 60

debnenie nutné ak sú krokvy osovo 
vzdialené od seba min. 750 mm

  Minimálny sklon strechy pri systéme LINDAB CLICK 7°
Zvýšené požiadavky:
• využívanie podkrovia na obytné účely
 - ak bude tepelná izolácia uložená medzi krokvami alebo 
 - nad krokvami
• konštrukčné zvláštnosti
 - ak sa vyskytne na streche prestup cez strešný plášť 
   (komín, strešné okno atď.) s priemerom  200 mm
 - ak sa na streche vyskytuje úžľabie
 - ak sa na krytine LINDAB CLICK budú vyskytovať priečne spoje

• klimatické podmienky
 - ak sa stavba nachádza v oblasti so zvýšeným zaťažením vetra
 - ak sa stavba nachádza v oblasti s vyšším zaťažením snehom  
   (zóna 3 a viac podľa mapy snehových 
 - oblastí montážneho návodu LINDAB strešné krytiny str. 16)
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V tomto roku sa portfólio spoločnosti Lindab a.s. na Slovensku 
rozširuje aj o oblasť ventilácie. Hlavnou produktovou oblasťou 
sú: kruhové systémy Safe a Vent, štvorhranné systémy, ich 
príslušenstvo, vzduchové výuste, tlmiče hluku, čistiace otvory, 
regulačné prvky, ventilátory  a rôzne iné.

Táto nová divízia ponúka široký rozsah inteligentných, 
ekonomických a k životnému prostrediu šetrných riešení 
vzduchotechniky pre rezidenčné, komerčné budovy, ale 
najmä pre priemyselné objekty. 

Aj keď bola doteraz divízia Ventilácie zastúpená na slovenskom 
trhu len svojou českou sesterskou pobočkou, Lindab nie 
je v oblasti vzduchotechniky žiaden nováčik. Niekoľko 
výrobných závodov, stovky skladov a tisícky predajných 
miest hovoria o kvalitnom a spoľahlivom partnerovi pre oblasť 
vzduchotechniky.   

Portfólio produktov ventilácii (kruhové potrubie, tvarovky, 
flexi hadice, mriežky, ventilátory ...), ktoré sú k odberu ihneď, 
nájdete v našom Lindab shope na Vajnorskej ulici 140,  
v Bratislave. 

Radi Vám zodpovieme na všetky otázky týkajúce sa Lindab 
vzduchotechniky. 

Kontaktujte nášho produktového špecialistu  
Ing. Richarda Kollera: 0905 362 794, richard.koller@lindab.sk. 

Zoznam a technickú špecifikáciu produktov ventilácie nájdete 
na našich webových stránkach: www.ventilacie.sk  alebo 
www.lindab.sk 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam je  spoločnosť Lindab aj  
v oblasti ventilácií spoľahlivý partner so špičkovým a kvalitným 
produktom. 

V portfóliu Lindab Ventilácie nájdete:

• kruhové systémy Safe a Vent 

• štvorhranné systémy

• kruhové a štvorhranné tvarovky

• Tlmiče hluku

• Regulačné klapky

• Čistiace otvory

• Ventilátory, servopohony

• Vzduchové výuste a indukčné jednotky

• Mriežky

• Spojovací a závesný materiál

Ventilačné systémy  
od svetového výrobcu už aj na Slovensku 
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Predstavenie Richarda Kollera

Predstavenie Jozefa Suchoňa

Rozširujeme rady obchodného tímu 

Nová divízia Ventilácie prináša so sebou 
aj nové výzvy a nové ciele. S týmto 
vedomím prišiel do Lindab tímu Ing. 
Richard Koller, obchodný zástupca 
pre vzduchotechniku. Táto oblasť 
mu bola blízka už aj z predošlého 
zamestnania, preto sa rozhodol 
nadobudnuté skúsenosti a prax 
odovzdať našej spoločnosti. 

Jeho hlavnou úlohou je vyhľadať nové  
príležitosti, spracovanie cenových 
ponúk, technické a odborné poradenstvo 
v oblasti ventilácií. 

Relax, nové myšlienky a elán mu zaručene 
dodá pobyt v horách. Potápanie ho 

uchvátilo natoľko, že sa stalo jednou 
z jeho najobľúbenejších hobby. 
Bezpochyby však tou najväčšou 
láskou  je jeho synček. 

Ak by sa mal charakterizovať, 
povedal by, že je typ človeka: "Čo 
na srdci, to na jazyku". Tak aspoň 

viete, na čom pri ňom ste.

Na bratislavskom a trnavskom kraji budete 
mat možnosť stretnúť Jozefa Suchoňa. 
Keďže pochádza z vinohradníckeho 
mesta Pezinok tento kraj, región ako 
aj ľudia sú mu blízky. 

Jozef  je veľký športovec, čo sa 
prejavilo už v jeho ôsmych rokoch. 
Očaril ho basketbal, ktorý je súčasťou 
jeho života až doteraz. Keď zavesil 
profesionálny šport na klinec, začal 
naberať a získavať svoje pracovné 
skúsenosti ako obchodný manažér, neskôr 
ako obchodný riaditeľ spoločnosti Stamet. 

„V apríli tohto roku som prišiel do firmy Lindab, 
kde sa pokúsim odovzdať svoje obchodné 

schopnosti a dúfam, že sa mi podarí 
spoločne s tímom šikovných ľudí z 
firmy dobre reprezentovať značku 
Lindab, ako aj zvýšiť jej pôsobenie vo 
zverenom regióne a presvedčiť ľudí, že 
ak sa rozhodnú pre kvalitnú strechu, 
tak značka a ľudia z Lindabu ich 
nesklamú“, opisuje svoje pocity Jozef.  

Zmysel pre tímovú hru, spoločný cieľ 
a fair play najviac vystihujú jeho postoj k 

životu, ale rovnako aj k práci.  

V tomto roku sa Lindab rozrástol o novú divíziu, o nové produkty a ruka v ruke s touto skutočnosťou 
aj o nových členov obchodného tímu, ktorých by sme vám radi predstavili formou našich novín. 

Držíme palce obom kolegom a veríme, že čerstvé  sily, ako aj nový pohľad na obchod a trh pomôžu vybudovať si nové vzťahy 
so zákazníkmi a získať si dôveru, náklonnosť a lojálnosť  Lindab partnerov.

V prípade záujmu, prípadne potreby informácii nás neváhajte kontaktovať.

Ondrej Jašš
ZA a TN kraj
0905 966 315

Ing.	Peter	Sentpétery	
KE a PO kraj
0907 703 912

Milan	Halčin	
BB a NR kraj
0915 932 588

Peter	Molnár	
Lindab Expert 
0905 342 874

Branislav	Barč	
Priemyselné stavby 
0915 938 518

Ing.	Adrián	Gurčík
Stavebný systém Construline
0918 697 867
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Lindab

• Záruka od 15 do 30 rokov podľa typu povr-
chovej úpravy

• Záruka na všetky výrobné chyby, koróziu 
materiálu, olupovanie povrchovej úpravy,  
prípadne abnormálne zmeny farebného  
odtieňa

• Korektný prístup k riešeniu

Lacná konkurencia

• Krátke alebo žiadne záručné doby

• Záruky len na vybrané vady, ako napríklad 
„perforácia“, čiže diera v krytine

• Plnenie záručných podmienok  
ak je poškodených min. 5 % krytiny 

• Účelová potreba registrácie záručného listu

Záručný list
Spoločnosť Lindab, a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník, IČO 36214604, IČ DPH: SK2020035061, 

zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sa vložka č.: 1318/V,
(ďalej aj len „spoločnosť Lindab“) vyhlasuje,

že poskytuje na základe tohto záručného listu garancie

na všetky svoje výrobky s povrchovou úpravou Lindab Elite,
(strešné krytiny, trapézové plechy, odkvapový systém, klampiarske prvky a tabuľový plech)

že od dňa predaja sa

30 rokov
nevyskytne výrobná chyba, korózia materiálu, olupovanie povrchovej úpravy1, prípadne abnormálne 

zmeny farebného odtieňa2, ktoré môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku.

na všetky svoje výrobky s povrchovou úpravou Lindab Premium,
(strešné krytiny, trapézové plechy, klampiarske prvky a tabuľový plech)

že od dňa predaja sa

20 rokov
nevyskytne výrobná chyba, korózia materiálu, olupovanie povrchovej úpravy1, prípadne abnormálne 

zmeny farebného odtieňa2, ktoré môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku.

na všetky svoje výrobky s povrchovou úpravou Lindab Classic a Lindab Classic Mat,
(strešné krytiny, trapézové plechy, klampiarske prvky a tabuľový plech)

ďalej na LINDAB Roca – strešná krytina s minerálnym posypom
na LINDAB Construline – profily ľahkých konštrukcií
na LINDAB Protectline – bezpečnostné prvky striech

že odo dňa predaja sa

15 rokov
nevyskytne výrobná chyba, korózia materiálu, olupovanie povrchovej úpravy1, prípadne abnormálne 

zmeny farebného odtieňa2, ktoré môžu mať priamy vplyv na funkčnosť výrobku.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobkov kupujúcim. Pokiaľ sa v priebehu zá-
ručnej doby na tovare vyskytnú také chyby, ktoré kupujúci nemohol zistiť pri prebe-
raní, oznámi ich hneď po zistení a vznesie voči nim písomnú námietku. Reklamačné 
konanie začína plynúť dňom doručenia písomnej reklamácie s jej presným popisom 
a s kópiou faktúry do sídla spoločnosti Lindab, a.s.

Vysvetlivky: 1) a 2) viď bod 4.2 záručného listu

Aké záruky sú ponúkané na strechy?
Predtým, ako si objednáte krytinu u predajcu, prečítajte si 
záručný list od výrobcu, pre ktorého výrobky sa rozhodujete. 
Na trhu sa čoraz častejšie objavujú lacné dovážané plechové 
krytiny za tak nízku cenu, ktorej priamo zodpovedá aj dĺžka 
záruky. Títo výrobcovia vám poskytnú, napr. 10-ročnú záruku, 
ale len na perforáciu plechu, čo je jednoducho povedané 
diera. Ďalšou podmienkou je napríklad, že miera poškodenia 
plechu pre začatie reklamačného konania musí byť minimálne 
5 %, čo znamená, že pri streche veľkosti 100 m2  musíte mať 
dieru o veľkosti 5 m2  aby ste mohli svoju strechu reklamovať. 
Ďalšou nezmyselnou podmienkou je potreba registrovať 
záručný list u výrobcu odoslaním návratky do 1 mesiaca od 
kúpy, čím chce výrobca znížiť svoju zodpovednosť za svoj 
výrobok, pretože mnoho kupujúcich tak neurobí. Otázkou je 
prečo na tak kvalitné „nemiecke blachy“ poskytujú záruky len 
na perforáciu, teda dieru v krytine?

Lindab poskytuje skutočne korektnú záruku na svoje 
výrobky v trvaní 15 až 30 rokov v závislosti od povrchovej 
úpravy s tým, že záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, 
koróziu materiálu, olupovanie povrchovej úpravy, 
prípadne abnormálne zmeny farebného odtieňa. Vzor 
záručného listu si môžete kedykoľvek pozrieť na našej 
webovej stránke www.stresnysystem.sk.

Ako si vybrať dobrú strechu?
Určite sa aj vy stretávate s množstvom otázok a pochybnosti pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Existuje 
niekoľko investícií, pri ktorých sa naozaj oplatí staviť na kvalitu. Jednou z nich je nepochybne strecha.

Keďže je v dnešnej dobe ťažké orientovať sa a správne rozhodnúť, keď je na trhu stovka výrobcov, ktorí 
ponúkajú, ako inak, „len to najlepšie“, rozhodli sme sa pripraviť príručku pod názvom	„Ako	si	vybrať	
dobrú	strechu?“, v ktorej chceme predstaviť prehľad tých najpodstatnejších parametrov, na ktoré 
sa oplatí pred výberom strešnej krytiny posvietiť a ktoré by mali byť pre Vás pri výbere smerodajné.

V tomto vydaní vyberáme zopár z nich.  Kompletnú príručku nájdete na našej webovej stránke  
www.stresnysystem.sk alebo Vám ju na vyžiadanie radi zašleme.

Ako si vybrať

Tento sprievodca vám ukáže na čo všetko si treba  

dať pozor pri výbere vašej novej strechy.

dobrú strechu?
Aké sú dôležité parametre vašej budúcej strechy? 

Ako vplýva tvar a sklon strechy na jej funkčnosť a bezpečnosť?

Je záruka dôležitá pri výbere strešnej krytiny?

Čo má obsahovať kompletná cenová ponuka?

Naozaj zvládne montáž strešnej krytiny každý?

Je cena odrazom kvality?

Viac ako 70 000  spokojných zákazníkov



Výška a tvar profilu a ich vplyv 
na pevnosť krytiny

Výška vlny profilu je tiež dôležitým aspektom výrobku, pretože 
výrazne ovplyvňuje tuhosť a pevnosť strešnej krytiny pri záťaži 
(vietor, sneh). Čím vyššia vlna, tým je profil pevnejší, krytina sa 
neprehýba, čo uľahčuje montáž, ako aj pohyb po nej. 

Vysoká presnosť a tvar zámkov na plechovej strešnej krytine 
zabraňuje zatekaniu, prípadne vniknutiu vody do strešného 
plášťa. Všetky veľkoformátové krytiny Lindab sú navyše 
vybavené poistnými kapilárnymi drážkami, ktoré vniknutiu 
vody cez bočné zámky zabraňujú.

Obr. 1 Rozmery krytiny Lindab 
Mega = výška vlny 30 mm zabez-
pečuje dobrú statickú únosnosť, 
pevnosť a tuhosť krytiny.

Obr. 3 Lacná konkurencia 
z Poľska a jej krytina  „natiahnutá“ 
na kryciu plochu o 7 cm širšiu ako 
Lindab... bez komentára.

Obr. 2 Lacnejšia konkurencia zo 
Slovenska vám ponúka krytinu 
„natiahnutú“ na kryciu plochu 
o 5 cm širšiu ako Lindab, čo má za 
následok zníženie výšky vlny a tým 
zníženie pevnosti a statickej únos-
nosti krytiny. 

Porovnávacia tabuľka
Lindab Mega 

(Obr. 1)
Konkurencia SK  

(Obr. 2)
Konkurencia PL  

(Obr. 3)

Užitočná krycia šírka 1080 mm 1132 mm 1150 mm

Celková šírka 1150 mm 1220 mm 1210 mm

Výška vlny 30 mm 24 mm 19 mm

1150

1080

270

1210 mm
1150 mm

19
 m

m
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Aké záruky sú ponúkané na strechy?



 Jamník - výrobný závod: 
Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

 Banská Bystrica - pobočka: 
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877

 Bratislava - pobočka:
Vajnorská 140, 832 98 Bratislava 3
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

 Nitra - pobočka:
Novozámocká 104, 949 05 Nitra
tel.: 0905 302 646

ZADARMO30%

Profil

BA
kraj

BB
kraj

ZA
kraj

TN
kraj

PO
kraj

KE
kraj

NR
kraj

TT
kraj

0907 703 912

0905 966 315

0915 932 588

0907 937 246

PODMIENKY ZÍSKANIA ZĽAVY  
NA STREŠNÚ KRYTINU

ZĽAVA 30 % 20 %
strešná krytina Lindab

hrebenáče

kotviace skrutky
(8 ks/m2)

vetrací pás hrebeňa (Lindroll)

klampiarske prvky alebo 
tabuľový plech

 podstrešná fólia 
LindabContactFoil 95/135 g

odkvapový systém Lindab 
Rainline Elite

• akciové zľavy platia pri odbere krytiny od 70 do 400 m2, väčšie odbery sa 
posudzujú individuálne

• akciové zľavy sa neuplatňujú v prípade pultových striech
• zľava 20 % alebo 30 % sa uplatňujú z platných cenníkových cien strešnej 

krytiny a je podmienená odberom príslušenstva podľa tabuľky v potrebnom 
množstve

• akciové zľavy platia len na krytiny a farby uvedené v tomto letáku
• pre zmluvných obchodných partnerov Lindab platia akciové rabaty uvedené 

v ZoOS

Click Goodlock

                         pri kúpe kvaLitného strešného systému
30%AŽ

NA KRYTINU
ZĽAVA

VYBERTE SI Z PONUKY AKCIOVÝCH FARIEB

434
hnedá

742
tehlová

087
šedá

015
čierna

758
červeno 
hnedá

747
červená

Classic

Classic mat x

Premium x

Elite x

• Kompletný strešný systém od jedného výrobcu

• Výrobok od renomovaného svetového výrobcu

• Kvalitný oceľový plech

• Vysoká presnosť spracovania

• Nadštandardná písomná záruka

• Kvalitné strešné príslušenstvo

• Odkvapový systém najvyššej kvality

• Doprava a vykládka hydraulickou rukou ZADARMO

• Najlepší pomer ceny a kvality na trhu

VÝHODY PRE VÁS

Mega

Získajte cenovú ponuku do 36 hodín online na

www.stresnysystem.sk

KOntaKtujtE náS a získajte ďalšie zľavy 
pRi náKupE CEZ našiCh ZmLuvnýCh paRtnEROv.


