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Țigle metalice LTM 300
Calitate accesibilă



Calitatea pe care ți-o poți permite - LTM 300
Ţigla metalică LTM 300 vine mai aproape de buzunarul tău, 

reprezentând o variantă economică din portofoliul de produse 

Lindab. Păstrând aceleași repere calitative, pentru un acoperiș 

complet, Lindab îţi pune la dispoziţie o gamă extinsă de accesorii 

pentru un montaj simplu și sigur. Acoperișurile realizate cu ţigla 

metalică LTM 300 sunt garantate 15 ani și mai mult decât atât, 

durata de viaţă, testată în condiţii aspre de climă, este de peste 

50 de ani.

• Decupaj contur pentru o linie elegantă a streşinii;

• Suprapuneri invizibile;

• Canal de siguranță pentru protecție capilară;

• Dimensiuni realizate special pentru acoperișul tău;

• Elemente de identifi care pentru recunoaşterea şi asumarea    

   lotului de fabricaţie;

• Durată de viaţă de peste 50 de ani;

• 22 de ani de experienţă în domeniul acoperișurilor.

Date tehnice

Lățime de acoperire: 1100 mm

Greutate: ~ 4.5 Kg / m²

Pantă / Înclinație acoperiș: minim  25% / 14°

Suport: Șipci de lemn 30 x 50 mm

Distanță de șipcuire: 300 mm

Fixare: Șuruburi autoforante Lindab

Montaj
LTM 300

Avantaje şi benefi cii pe scurt

Dimensiuni potrivite pentru acoperișul tău

Ţiglele metalice Lindab LTM 300 sunt disponibile în 4 dimensiuni 

standard, care pot fi  combinate pentru a acoperi aproape orice 

lungime de șarpantă, fără a apela la panouri cu dimensiuni speciale. 

Totul pentru a asigura un montaj simplu și în cel mai scurt timp!

Țiglele metalice LTM 300 sunt fabricate din oțel zincat la 

cald, protejat în sistem multistrat pe ambele fețe, astfel că se 

comportă excelent la solicitările mecanice, nu crapă, nu se 

sparg și au o remarcabilă rezistență la coroziune.

Tare ca oțelul!

Stratul fi nal de acoperire, pe bază de poliester, menține culoarea 

pe toată durata de viață a acoperișului indiferent dacă alegi o 

culoare lucioasă sau una mată. Pentru țigla metalică LTM 300, 

am ales, special pentru tine, cele mai populare culori pentru 

acoperișuri.

Culori lucioase: roșu închis, maro, roșu bordo și brun.

Culori mate: roșu închis, maro, gri închis și negru.

Notă: Culorile tipografi ce diferă într-o oarecare măsură de 

culoarea ţiglei metalice. Solicitați mostre de culoare de la 

partenerii Lindab.

Variante de acoperire și culori
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MROS PE, MATT

BRUN PE

ROSB PE

NEGRU MATT

MARO PE, MATT

GRI ÎNCHIS MATT
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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.   Găsești la Lindab soluții complete de ventilație.

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


