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Nadčasová a moderná krytina 

Lindab Click

  NOVINKA
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Strešná krytina Lindab Click si vďaka svojmu modernému vzhľadu a bezúdržbovej forme zís-
kala obľubu najmä na moderných mestských stavbách. Vychádza z tvaru falcovanej strešnej 
krytiny a jej elegantný vzhľad, veľký výber farieb, dlhá životnosť  a nulová údržba ju predurčujú 
na široké využitie. Bez ohľadu na ráz budovy, na ktorú krytinu montujete, získate kvalitnú a 
odolnú strechu na niekoľko desiatok rokov. 

Strešná krytina Lindab Click je vyrábaná v dvoch rozmeroch výšky stojatého zámku a to 25 a 
38 mm. Okrem toho je v ponuke aj Lindab Click s označením Dn. Ten je vybavený dvoma radmi 
prelisov po celej svojej dĺžke, vďaka čomu je krytina pevnejšia. 

Doménou plechovej krytiny Clik je jej jednoduchá technológia montáže. Princíp je ukrytý v pro-
filovaných pásoch so šírkou od 477 mm a dĺžke na mieru podľa potreby strechy, maximálne 
však do 8 m. Bočný spoj tvorí špeciálna dutá drážka, ktorá sa uchytí jednoduchým zakliknutím. 
Tá zamedzuje vzlínaniu vody a vlhkosti tesnými špárami. Kotviace prvky sú ukryté pod kryti-
nou, čo je jej ďalšou významnou výhodou. 

Materiál, ktorý sa používa pri výrobe tejto 
elegantnej strešnej krytiny je vysokokvalit-
ný švédsky oceľový plech, s vrstvou zinku 
275 g/m2. Jeho povrch je ošetrený povr-
chovou úpravou Classic lesklý s 25 mikró-
novou farebnou úpravou, Classic matný, s 
30 mikrónovou farebnou úpravou a 15 roč-
nou zárukou. Pre náročnejších ponúkame 
prevedenie Elite s 50 mikrónovou povrcho-
vou úpravou a 30 - ročnou zárukou, alebo 
povrchovú úpravu materiálu Premium s ga-
rantovanou zárukou 20 rokov. 

Viac informácií o strešnej krytine Lindab 
Click ako aj o ďalších produktoch Lindab 
nájdete na www.stresnysystem.sk 
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Výhody Lindab Click

Štýlová a odolná

Vyrobená z kvalitného 
švédskeho plechu 

Bez viditeľných kotviacich skrutiek

Aplikácia na strechy je možná 
už sklonu 7° 
Nízka hmotnosť (5 kg/m2) 
nezaťažuje krovy

Je vhodná na rekonštrukciu, 
novostavby a tiež fasády 
Rýchla a jednoduchá montáž

Písomná záruka 15 až 30 rokov 
(v závislosti od povrchovej úpravy krytiny)
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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 príslušenstvo, klampiarske prv-
ky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný 
servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemy-
selnej oblasti v podobe trapézového programu, 
sendvičových panelov a konštrukčných systé-
mov a riešení.

Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať 
na trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú 
akúkoľvek fázu výstavby. Zakladá si na kvalite 
vstupných materiálov a kvalite jeho spracova-
nia, čoho dôkazom sú certifikované procesy a 
výrobky a ich vysoká úžitková hodnota. Výrob-
ný závod sa nachádza v Jamníku pri Spišskej 
Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej 
Bystrici a v Bratislave.

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: 02/21 028 912

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
www.lindab.sk
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