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Lindab Nordic 400
Cel mai SIGUR ACOPERIȘ



Alege cel mai SIGUR acoperiș – Nordic 400
Țigla metalică Lindab Nordic 400 este un produs premium, 

pentru acoperișuri cu aspect desăvârșit. Produsul are profi lație 

pronunţată cu înălţimea de 60 mm și lungimea ţiglei de 400 mm 

ceea ce determină o rezistenţă sporită la încărcări de zăpadă sau 

vânt. Produsul este executat cu decupaj contur la partea de jos 

pentru o linie elegantă a streșinii. Decupajul diagonal al panouri-

lor de țiglă metalică Lindab Nordic 400 asigură un montaj corect, 

contribuind decisiv la realizarea unui acoperiș perfect cu 

suprapuneri invizibile. 

Țigla metalică Nordic 400 este singura țiglă din România 

care are decupaj diagonal.

• Profi l înalt, rezistent şi elegant;

• Decupaj contur pentru o linie elegantă a streşinii;

• Decupaj diagonal pentru montaj uşor şi suprapuneri invizibile;

• Dimensiuni realizate special pentru acoperişul tău;

• Gamă largă de culori;

• Durată de viaţă de peste 50 de ani;

• Elemente de identifi care pentru recunoaşterea şi asumarea 

lotului de fabricaţie;

• 22 de ani de experienţă în domeniul acoperișurilor.

Date tehnice

Lățime de acoperire: 1000 mm

Greutate: ~ 5 Kg / m²

Pantă / Înclinație acoperiș: minim  25% / 14°

Suport: Șipci de lemn 30 x 50 mm

Distanță de șipcuire: 400 mm

Fixare: Șuruburi autoforante Lindab

Montaj

Avantaje şi benefi cii pe scurt

Dimensiuni potrivite pentru acoperișul tău

Țigla metalică Nordic 400 se fabrică în lungimi special dimensionate 

astfel încât pierderile să fi e minime. Se pot livra dimensiuni de până 

la 6 metri lungime astfel încât montajul să se facă rapid și ușor.

Secțiune longitudinală

Secțiune transversală Lăţime brută 1095
Lăţime utilă 1000

Acoperișul înseamnă mai mult decât formă și funcționalitate, 

el este în primul rând un accent de culoare al construcției. 

De aceea, poți alege din cele peste 20 de nuanțe dispo-

nibile în gama de culori Lindab. Materialul din care sunt 

fabricate țiglele metalice Nordic 400 este oțelul zincat la 

cald, protejat în sistem multistrat pe ambele fețe, pentru o 

remarcabilă rezistență la coroziune, iar acoperirea fi nală pe 

bază de poliester menține culoarea pe toată durata de viață 

a acoperișului. 

Variante de ACOPERIRE și CULORI

Un produs original Lindab va fi  întotdeauna însoţit de certifi catul 

de garanţie. 

Lindab îţi oferă până la 30 de ani garanţie pentru țigla metalică 

Nordic 400 iar tu te poţi bucura de o durată de viaţă de peste 50 

de ani. 

Alegând sistemul de învelitoare Nordic 400, ai siguranța că 

acoperișul va fi  deopotrivă estetic și rezistent, pregătit să facă față 

trecerii timpului.

Experienţa Lindab de peste 22 de ani în România și de 60 de ani 

pe plan internaţional, reprezintă argumentul de încredere în fața 

clienţilor noștri.

EXPERIENȚA Lindab, GARANȚIA dumneavoastră

Lindab este primul producător care a inscripţionat fi ecare țiglă 

metalică și singurul care are date de identifi care ce permit 

recunoașterea și asumarea lotului de producţie. 

Fiecare țiglă metalică Nordic 400 are inscripţionată sigla compa-

niei alături de elementele de identifi care a lotului de fabricaţie.

Lindab înseamnă soluţii metalice complete și efi ciente. 

Nu contează că sunt proiecte mari sau mici, fi ecare detaliu este 

important, iar șuruburile sunt acele mici detalii care chiar fac 

diferenţa. Alegerea șuruburilor potrivite simplifi că în mod evident 

modul de a construi. De aceea, lucrăm întotdeauna cu produse 

de top, fi abile și care asigură cel mai bun raport calitate-preț.

• Garnitură ascunsă din material EPDM pentru o etanșare 

perfectă și o rezistență sporită în timp

• Putere de perforare ridicată

• Cap bombat cu locaș torx pentru a proteja vopseaua 

exterioară de efectele mecanice nedorite, aparute la șuruburile 

standard cu cap hexagonal

• Aspect estetic deosebit

Cum identifi ci Lindab ORIGINAL?

Șuruburi UNIFAST

Avantaje șuruburi UNIFAST
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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


