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Casete de faţadă Lindab
Sistem ventilat pentru 
finisaje exterioare

Lindab Coverline TM
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Prima impresie 
contează
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Exclusiv şi făcut la comandă

Casetele de faţadă de la Lindab vor oferi clădirii tale o imagine atractivă 

şi durabilă. Inspiraţia în ceea ce priveşte realizarea casetelor este 

preluată din arhitectura scandinavă cu liniile sale consistente şi  

cu imaginea modernă.

Concept nou în finisajele exterioare

Casetele sunt realizate astfel încât să corespundă cerinţelor şi condiţiilor 

specifice clădirii tale. Casetele standard sunt disponibile în patru culori 

moderne: silver metalic, albastru închis, gri închis şi bej.  Pentru casetele 

Premium poţi alege una dintre cele patru culori standard:  alb, negru, 

grafit sau silver metalic sau o culoare specială dintr-o gamă cu vopsire 

electrostatică.

Casetele de faţadă de la Lindab sunt realizate astfel încât să facă faţă 

unui climat pretenţios. Sunt proiectate şi realizate astfel încât să-şi 

menţină calitatea an dupa an.

Casetele de faţadă Lindab pe scurt 

• soluţie completă 

• construcţie inteligentă 

• proiectare simplă 

• gamă largă de culori
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Soluţia elegantă pentru colţuri şi rosturile închise asigură 

un finisaj perfect.
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Execuţie la comandă pentru integrare perfectă în 

arhitectura proiectului tău.

Montaj în sistem ventilat pe elemente de susţinere 

care le distanţează de structura suport.
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Opţiuni pentru 
toate exigenţele

Soluţie completă
Nu am lăsat nimic la voia întâmplării. 
Bordurile ferestrelor şi uşilor precum şi 
finisajul colţurilor sunt proiectate astfel 
încât să ofere faţadei o imagine elegantă. 
Tu achiziţionezi soluţii complete unde 
culoarea, suprafaţa şi materialul crează 
un ansamblu unitar.

Uşor de montat
Casetele de faţadă standard se 
montează prin clipsare în partea de jos 
şi cu şuruburi autoforante la partea de 
sus, pe profile suport tip „ Omega“. 
Profilele suport se fixează vertical, la 
distanţa de 600 mm unul de altul, pe 
zidărie, casete structurale sau rigle de 
perete tip „C“, „Z“ sau „U“.

Construcţie rapidă
Casetele de faţadă Premium sunt foarte 
uşor de asamblat. Pentru fixare casetele 
trebuie doar aşezate pe poziţie şi fixate 
cu şuruburi, ceea ce face să fie un 
proces simplu şi rapid. Un detaliu mic, 
însă semnificativ, este reprezentat de 
profilul casetelor la rosturi ce previne 
colectarea apei între îmbinări.

Toate culorile curcubeului
În timp ce pentru casetele de faţadă standard sunt disponibile doar patru culori poliester, pentru casetele de 
faţadă Premium sunt disponibile două variante de acoperire: poliester sau vopsea electrostatică.  
Astfel poti alege aceea variantă de culoare care se potriveşte cel mai bine clădirii tale.

045  
Silver metalic

045  
Silver metalic

524 
Albastru închis

087 
Gri închis

113 
Bej

010 
Alb

015 
Negru

044 
Grafit

Casete de faţadă 
Standard

Casete de faţadă 
Premium
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Soluţii dezvoltate tehnic şi adaptate pentru orice tip de suport: 

structură metalică, stâlpi din beton, lemn, cărămidă.

Accesoriile de tinichigerie sunt personalizate 

încă din faza de aprovizionare/fabricaţie: colţare, 

închideri de goluri, racorduri diverse, etc.
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Lindab Profile este o divizie a Grupului Lindab care dezvoltă, produce 

şi promovează soluţii şi sisteme eficiente, economice şi estetice din 

oţel pentru industria construcţiilor.

Lindab Profile este prezentă prin unităţi de producţie şi distribuţie în 

31 de ţări din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este Förslöv, 

în sudul Suediei.

Filiala Lindab Romania a fost înfiinţată în 1994. În toţi aceşti ani de 

activitate pe piaţa românească, ne-am impus ca furnizori de produse 

şi servicii  de calitate superioară şi parteneri de încredere atât pentru 

antreprize de construcţii şi investitori instituţionali, cât şi pentru clienţi 

particulari.

Produsele şi sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin 

reţeaua naţională de distribuţie.

Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175 
Tel.: +4021 2094 100,   Fax: +4021 2094 124
office@lindab.ro www.lindab.ro
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