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Popis stavebného systému, technická a funkčná brožúra
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je ľahký oceľový stavebný systém, ktorý vyniká svojou jednoduchosťou a rýchlosťou návrhu aj mon-
táže. Je pevný, estetický a vhodný na rôzne priemyselné alebo súkromné využitie.

Výhody stavebného systému 
Lindab SBS Mini

1. Široké možnosti použitia (súkromný aj 
priemyselný sektor)

2. Suchá výstavba (bez mokrých procesov)

3. Rýchlosť výstavby 1-2 týždne

4. Konštrukcia z ľahkých pozinkovaných 
profilov

5. Vynikajúca pevnosť a stabilita stavby

6. Realizácia stavby nie je obmedzená 
počasím

7. Zostavený z certifikovaných výrobkov 
a profilov (CE)

8. Rozmery pôdorysnej plochy až do 250 m2

9. Ekonomický stavebný systém

10. Vynikajúci pomer ceny a kvality

Lindab SBS Mini
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Orientačné ceny stavebného systému SBS Mini 
(pôdorys od 50 do 260 m2)

Nižšie uvedená cena má len informatívny charakter a 
obsahuje – cenu primárnej a sekundárnej konštrukcie 
Lindab SBS Mini, strešné a stenové obklady, klampiar-
ske prvky, kotviaci materiál, odkvapový systém a služ-
by, ako sú statické výpočty, technické výkresy určené 
pre stavebné povolenie a certifikáty. 

Koncová cena závisí od veľkosti objektu, veľkosti 
a počtu otvorov (okná, dvere, brány) a konfigurácie po-
užitých materiálov (zateplenie, skladba steny a pod.).

Uvedené ceny nezahŕňajú montáž systému a poplatky 
za stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. 

Nechajte si vypracovať podrobnú cenovú ponuku na stavebný systém SBS Mini 

Podrobnú cenovú ponuku je možné vypracovať na základe presných plánov, projektu,  
alebo predbežných nápadov s presnými rozmermi 

Cenová ponuka s výkresmi v pôdoryse, rezoch,  
a v pohľadoch spolu s 3D vizualizáciou je zadarmo. 

Orientačné ceny stavebného systému SBS Mini

Lindab SBS MINI:  symetrická sedlová strecha so sklo-
nom od 18°, stĺpiková stavebná konštrukcia so šírkou 
3-13 m, dĺžkou 3-20 m, výškou odkvapovej hrany 2,5-
4,0 m. 

Opis stavebného systému

Základným prvkom tohto stavebného systému je hlav-
ný nosný rám zmontovaný z tenkostenných pozinkova-
ných C profilov (v hrúbke 1,0 až 3,0 mm), v rozozstupe 
jeden meter (1 m), tvoriacich hlavnú oceľovú rámovú 
konštrukciu. Hlavný oceľový rám je kotvený pomocou 
oceľových kotiev do betónovej základovej dosky. Celá 
konštrukcia a  jej prvky sú riadne zavetrené a spájané 
farmárskymi a  tiež metrickými skrutkami. Konštrukcia 
štítovej steny ma rozstup stĺpov 0,5 m. 

Strešné a stenové obklady sú navrhnuté v súlade s po-
trebami a požiadavkami zákazníka. Je možné vytvoriť 
jednoduché nezateplené budovy (trapézový plech ale-
bo plechová strešná krytina), ale tiež budovy zateplené, 
(skladané plášte, sendvičové panely). 

Tento systém je na trhoch, kde pôsobí spoločnosť Lin-
dab používaný a postupne vyvíjaný skúsenými technik-
mi od roku 1998 (vyvíjané v  spolupráci s Technickou 
univerzitou v Budapešti BUTE). 

Použitie a funkcionalita 

Funkčná a estetická charakteristika Lindab SBS MINI 
umožňuje tento stavebný systém použiť v akejkoľvek 
priemyselnej a tiež súkromnej oblasti. Z tohto staveb-
ného systému je možné postaviť rôzne obchodné pre-
vádzky, vzorkové predajne, kancelárie, menšie sklady, 
ambulancie, poľnohospodárske objekty, budovy mest-
ských funkcií, recepcie či malé výrobné prevádzky. 

V súkromnom sektore majú najväčšie uplatnenie v ob-
lasti výstavby garáži, záhradných domčekov, dielní 
a pod.. 

Použitie vlastného software

Lindab podporuje proces navrhovania SBS budov 
s vlastným vyvinutým softvérom pre zabezpečenie 
kratšej realizácie. Tento softvér vytvára a ukazuje celú 
štruktúru stavby s hlavnými nosníkmi, väznicami, ob-
kladmi stien, zastrešením a všetkým potrebným príslu-

Šírka Dĺžka Výška

Rozmery 3,0 – 13,0 m 3,0 – 20,0 m 2,5 – 4 m

Modul 0,5 m 1,0 m 0,5 m

šenstvom. Generuje tiež celý zoznam materiálov a po-
trebných špecifikácií (technické výkresy, rezy, statické 
výpočty a pod.).

Rýchlosť a jednoduchosť výstavby

Celý systém je montovaný na mieste stavby, techno-
lógiou suchej výstavby, nezávisle na poveternostných 
podmienkach za veľmi krátky čas (1 až 2 týždne). Od-
porúčame, aby montáž vykonávala kvalifikovaná reali-
začná firma alebo Lindab partner. Len tak bude možné 
zabezpečiť dlhodobú životnosť a dobrú funkčnosť ce-
lého systému. 

Proces návrhu, výroby, dopravy a montáže celej kon-
štrukcie je neporovnateľne rýchlejší než akékoľvek tra-
dičné stavebné technológie.

Súčasť dodávky tvorí samozrejme aj podrobná mon-
tážna dokumentácia vytvorená spoločnosťou Lindab, 
podľa ktorej sa celý stavebný systém montuje.

1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 5. deň

Rýchlosť a jednoduchosť výstavby

Pôdorysná plocha  
Lindab SBS Mini 

50 – 260 m2

< 50 m2 
> 260 m2

Nezateplená 
budova 70 – 100 €/m2 bez DPH

Ceny  
na vyžiadanieZateplená 

budova 100 – 140 €/m2 bez DPH

Technické parametre

Strecha Opláštenie stien

Nezateplená 
budova

•	Strešná krytina Lindab (Profil, 
Mega, Maxima, Goodlock) 
v hrúbke 0,5mm, povrchová 
úprava Classic, 18 farieb

•	Trapézový  plech Lindab (T18, 
T35) v hrúbke 0,5mm, povrchová 
úprava Classic, 18 farieb

Trapézový plech 
Lindab (T8, T12, T18) 
v hrúbke 0,5mm, povr-
chová úprava Classic, 
18 farieb

Zateplená 
budova

•	Vrstvená sendvičová konštrukcia z trapézového plechu 
Lindab (T8, T12, T18)

•	Tepelná izolácia (štandard): hrúbka 15 cm v streche aj 
v bočných stenách  (U, r = 0,45 – 0,50  W/m2K) 

•	Tepelná izolácia štítovej steny = hrúbka 10 cm 
•	Vysoko difúzne fólie  



Záhradný sklad 
Priemyselná 

technologická budova
Autodielňa

Vzdelávacie centrum, 
výstavná sieň

Poľnohospodárske 
skladovacie priestory

Rozloha: 9 x 6 m
Výška odkvapu: 2,5 m
Strešná krytina: LPA

Obklady stien: trapez LVP20/0,5
Neizolované

Rozloha: 10 x 8 m
Výška odkvapu: 3,5 m

Strešná krytina: trapez LTP20/0,5
Obklady stien: trapez LVP20/0,5

Neizolované

Rozloha:: 16 x 8 m
Výška odkvapu: 3,5 m
Strešná krytina: LPA

Obklady stien: trapez LVP20Dn/0,5
Tepelne izolované

Rozloha: 10 x 15 m
Výška odkvapu: 3,5 m

Strešná krytina: trapez LTP20/0,5
Obklady stien: trapez LVP20/0,5

Tepelne izolované

54 m2 80 m2 128 m2 150 m2

Rozloha: 12 x 18 m
Výška odkvapu: 3,0 m
Strešná krytina: LPA

Obklady stien: trapez LVP20Dn/0,5
Tepelne izolované

216 m2

SBS Mini – ukážky modelov
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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
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