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Tradícia inšpiruje
Lindab Roca – maloformátova strešná krytina s minerálnymi zrnami

Lindab Roca -  je nový typ zastrešenia, ktoré je výsledkom niekoľkoročného  

výskumu, s cieľom zabezpečiť konvenčnú strešnú krytinu s dokonalým prírodným  

vzhľadom.  

Neustálym zlepšovaním sa podarilo dosiahnuť harmóniu medzi profilom strešnej 

krytiny a technológiou nanášania povlaku, čím sa docielil bezchybný povrch, 

ktorý odoláva pôsobeniu rôznych faktorov ako je vietor, dážď alebo sneh a pritom 

si zachováva osvedčený vzhľad. 

Vďaka tejto tradícii sa hodí rovnako do vidieckej ako aj do mestskej scenérie. 

Svojim prevedením zachováva historický vzhľad budovy, čím je skvelým 

estetickým riešením pri rekonštrukcii budov, kde si architektúra vyžaduje 

zachovať pôvodnú štruktúru. 

Lindab Roca kombinuje najdôležitejšie vlastnosti strešných krytín – mechanickú 

odolnosť, tvárnosť, pevnosť  a pružnosť ocele, atraktívny vzhľad, jednoduchú 

montáž a dlhú životnosť krytiny je 4-krát odolnejšia ako pozinkované nátery 

a jej prirodzený vzhľad zabezpečuje finálna povrchová vrstva z kameninového 

granulátu. 

Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek krytinu Lindab Roca, Vaša strecha získa 

trvalo atraktívny vzhľad a Váš dom bude skutočne chránený. 
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Výhody strešnej krytiny Lindab Roca

| Naturálny vzhľad 

I Elegantná a odolná

| Vhodná pre rekonštrukcie i novostavby 

|  Jednoduchá montáž 

|  Nízka hmotnosť

|  Prírodné farby

| Nenáročná na údržbu

|  Dlhá životnosť

Nenechajte nič na náhodu

Lindab ponúka kompletný rad príslušenstva k strešnej krytine Roca.

Okrem klampiarskych prvkov s povrchovou úpravou s minerálnymi zrnami, nájdete aj 

kotviaci materiál pre upevnenie, korekčnú sadu ako aj paropriepustnú kontaktnú fóliu 

a množstvo ďalších doplnkov z ponuky Lindab.  

Minimálny sklon aplikácie pre všetky krytiny je 14 stupňov.
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Lindab Roca je k dispozícií v piatich tvarových prevedeniach: Roca Toscana, Roca 

Madera, Roca Prestige, Roca Serena a Roca Rustica. V ponuke je v desiatich 

štandardných a desiatich pastelových prevedeniach. 

Roca Toscana

Roca Madera

terra cotta

birch

antracite

ardesia

coral

sand stone

chestnut

teak

primavera green

cremada

desert rose

ebony

cappucino

forest green

maple

tile red

emerald

golden oak

garnet

graphite

Roca Prestige

Roca Rustica & Roca Serena
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Roca Toscana 
je ideálnou voľbou pre domy so stredomorskou architektúrou. Typický model dlaždicovej kupoly v talianskom 

štýle sa vracia.

426 mm

365 mm

1318 mm
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Roca Madera 
strešná krytina inšpirovaná šindľovými strechami, charakteristická pre horské chaty, s výraznými a pre ňu typickými 

farbami.
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Roca Prestige 

atraktívna kombinácia sily a kúzla starých čias sa premietli do šarmantného vzhľadu strešnej krytiny 

Lindab Roca Prestige. Vhodná do každého počasia. 
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Roca Rustica
dopĺňa sortiment profilov s charakteristickým vzhľadom kamenných kvádrov. Správna voľba pre majiteľov domov, 

ktorí hľadajú tradičný vidiecky štýl.
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Roca Serena
nový model nezvyčajne tvarovaných dlaždíc, vhodný pre budovy s modernou architektúrou.
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Akvizíciou spoločnosti Rova a.s. vstupuje švédsky 
koncern Lindab aj na slovenský trh. Vďaka 
tomu môže ponúknuť náročnému slovenskému 
zákazníkovi najkomplexnejšiu ponuku strešných 
krytín a trapézových plechov značiek Rova 
a Lindab, odkvapový systém Lindab Rainline, 
ako aj pestrú škálu produktov pre priemyselné 
objekty.

Výrobný závod sa nachádza v Spišskej Novej 
Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici 
a v Bratislave.

Kvalita vstupného materiálu a jeho spracovania, 
certifikovaný proces a výrobky, vysoká úžitková 
hodnota produktov tvoria základné piliere širokej 
škály výrobkov Lindab. 

Kľúčovou filozofiou Lindab je neustále prinášať 
na trh produkty a  systémové riešenia, ktoré 
významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby 
v stavebníctve. 

www.lindab.sk
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Lindab a.s.

Spišská Nová Ves:* Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
 tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494  
 *Od 1.4.2012 nás nájdete na adrese Jamník 278

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

Bratislava: Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava
 tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

 
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 0905 342 598 obchod.ke@lindab.sk
NR kraj 0905 342 874 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


