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De ce Lindab?

1.   Lindab are un cuvânt de spus în România începând din 1994.

2.   Clienţii Lindab au încredere în calitatea produselor, soluţiilor şi serviciilor oferite.

3.   Peste 90% dintre clienţii care au cumpărat produse Lindab le-ar recomanda şi altora.

4.   Lindab îţi oferă întotdeauna consultanţă de la A la Z.

5.   Primeşti întotdeauna ce ţi s-a promis, chiar mai mult.

6.   Ai la dispoziţie o listă a montatorilor de acoperişuri testaţi de Lindab.

7.   Acoperişurile Lindab au trecut testul timpului - de 22 de ani în România.

8.   Ai siguranţă că primeşti cel mai sigur şi estetic acoperiş din România.

9.   Lindab  produce la comandă şi livrează oriunde în ţară în termene începând de la 48 de ore.

10. De ce Lindab? Pentru că ne pasă! Suntem orientaţi către clienţi, realişti, ordonaţi şi dăm 

dovadă de bun simţ.

www.lindab.ro



Alege acoperișul cu fi xări ascunse - Goodlock
Am îmbinat aspectul tradițional al țiglei ceramice cu cea mai 

nouă inovație de prelucrare prin roluire pentru a-ți oferi o  

generație specială de țiglă metalică pentru acoperișuri. Profi lul 

unic pe piața din România conferă acoperișului un aspect puter-

nic și autentic. Fii diferit! Alege stilul Goodlock. Noul concept de 

profi l modular, panouri cu două module și lățime standard de 

aproximativ 1 m permit ca montajul să se facă rapid și ușor.
Goodlock este singura țiglă metalică din România cu 

fi xări ascunse.

• Oțel special de înaltă calitate;

• Profi l înalt, rezistent și elegant;

• Fără șuruburi vizibile pe suprafața materialului;

• Sistem de fi xare unic;

• Manipulare ușoară și montaj rapid;

• Greutate redusă;

• Potrivit pentru renovări și construcții noi.

Date tehnice

Lățime de acoperire: 1006 mm

Greutate: ~ 5 Kg / m²

Pantă / Înclinație acoperiș: minim  25% / 14°

Suport: Șipci de lemn 30 x 100 mm

Distanță de șipcuire: 440 mm

Fixare: Șuruburi V153

Montaj

Avantaje și benefi cii pe scurt

O singură dimensiune

Având o singură dimensiune și totodată un produs simetric, 

pierderile la montaj sunt minime. Dimensiunea mică a panourilor 

de tablă și greutatea de ~5 Kg/m² asigură o manipulare ușoară și 

un montaj rapid.

Lățime Totală

Lățime Utilă

Secțiune Transversală

Secțiune Longitudinală

Designul avansat al profi lului Goodlock simplifi că montajul 

oferind în același timp un aspect impecabil după ce a fost 

instalat. Privind de la distanță, abia dacă remarci că este un 

acoperiș metalic!

Profi lul unic, tip ”Z”, ajută instalatorii în timpul montajului și 

păstrează țigla pe poziție chiar și în zilele cu vânt foarte pu-

ternic. Forma specială a profi lului face ca îmbinările orizon-

tale să pară invizibile prin ascunderea acestora în umbră. În 

plus, este eliminat riscul de acumulare a murdăriei la rosturile 

orizontale ale țiglei, prevenind petele de pe acoperiș. Panou-

rile de dimensiuni mici simplifi că manipularea și compensea-

ză tensiunile cauzate de dilatarea termică.

Pentru acest profi l deosebit, ai la alegere două culori cu 

acoperire specială MATS pentru o rezistență îndelungată și 

pentru un aspect deosebit.

MARO NEGRU

Sistem de fi xare unic

Gamă de culori

Profi lul tip ”Z” ne permite să subliniem o altă caracteristică 

importantă a țiglei metalice Goodlock: fi xare ascunsă. Șuruburile 

sunt plasate în spatele treptei de presare, într-o clemă specială, 

pretăiată pe linia de fabricație și apoi sunt acoperite de panoul 

superior. Deoarece panourile se agață unul de altul, nu este 

nevoie de șuruburi în zonele de suprapunere și astfel, rezultatul 

fi nal este un acoperiș fără perforații. Forma unică de instalare a 

acoperișului Goodlock elimină teama de infi ltrații datorate 

șuruburilor sau garniturilor deteriorate.

Sistem de fi xare ascuns

GOODLOCK
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