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Tablă Cutată Lindab 
Îmbunătăţeşte aspectul,  
reduce costurile

Lindab Coverline TM
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Un profil ideal

Poţi oferi construcţiei tale o imagine atractivă fără a-ţi depăşi 

bugetul. Gama variată de culori, în combinaţie cu o paletă la 

fel de generoasă de profile şi accesorii concură la obţinerea 

de acoperişuri şi faţade estetice, perfect adaptabile gustului şi 

nevoilor fiecaruia.

Linia simplă, durabilitatea şi usurinţa în instalare fac din tabla 

cutată Lindab soluţia ideală pentru realizarea în timp redus 

a diverselor aplicaţii civile sau industriale. Poate fi folosită în 

orice aplicaţie de la hipermarketuri şi clădiri industriale până 

la şoproane şi adăposturi pentru animale. Deasemenea este 

materialul ideal pentru clădiri rezidenţiale şi pentru garaje.

Tabla cutată Lindab pe scurt

• gamă vastă de profile şi culori

• rezistent, inoxidabil şi durabil

• culori rezistente în timp

• anticondensare

• perforaţii pentru reducerea zgomotului

• programe software

• durabilitate garantată 



4

Lindab Coverl ine  |   Tablă cutată

Soluţii ireproşabile pentru 
un mediu sanătos

Tablele cutate de la Lindab sunt fabricate din oţel galvanizat la 

cald, protejat în sistem multistrat pe ambele feţe, ceea ce conferă 

o remarcabilă rezistenţă la coroziune. Poţi alege din două acoperiri 

finale pe bază de polyester în funcţie de aplicaţia pentru care tabla 

va fi utilizată.

Perforaţii pentru izolaţie fonică

Soluţia Lindab pentru reducerea zgomotului este simplă dar in 

aelaşi timp inteligentă. Secretul este acela de a face gauri in tabla 

cutată, dar numai în locurile potrivite. Toate tablele noastre pot fi 

perforate pentru a satisface cerintele tale pentru o încăpere mai 

linistită. 

Protecţie anticondensare

Condensul poate fi o problemă la clădirile neizolate, dar nu şi atunci 

când alegi tabla cutată de la Lindab. Tabla cutată Lindab poate fi 

prevăzută cu un material special absorbant pentru a menţine incinta 

uscată.
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Avantaje ale oţelului

Reducerea costurilor, timpul înseamnă bani, rezistenţă în timp – 

acestea sunt conceptele la ordinea zilei. Când alegi oţelul de la 

Lindab pentru acoperişul, faţada sau peretele tău, construieşti 

economic şi durabil, fără a compromite însă aspectul estetic ori 

funcţionalitatea.

Greutate scazută

Tabla cutată este un material uşor. Unul dintre nenumăratele sale 

avantaje este că poate fi folosit pentru construcţii cu structură 

uşoară. Datorită greutăţii reduse, tabla cutată este alegerea ideală 

pentru acoperişuri cu suprafaţă mare, faţade întinse şi pereţi înalţi.

Uşor de montat 

Panourile de tablă cutată sunt livrate la locul construcţiei special 

dimensionate, pe măsura cerinţelor tale. În felul acesta se elimină 

pierderile de material, iar montajul devine foarte rapid şi uşor. Gama 

noastră completă de elemente de tinichigerie şi accesorii speciale 

simplifică şi mai mult montajul.

Durabilitatea garantată 

Lindab acordă o garanţie generoasă pentru toate profilele de 

tablă cutată iar tu vei avea certitudinea că acoperişul, faţada sau 

peretele vor fi ceea ce s-a dorit pentru mulţi ani. Pentru informaţii 

suplimentare poţi contacta partenerul local.



10

Lindab Coverl ine  |   Tablă cutată

Soluții pentru  
toate cerințele

Elemente de fixare
Elementele de fixare de la Lindab au 
fost realizate pentru a se potrivi oricăror 
cerinţe.  Acestea sunt rezistente şi sunt 
realizate din oţel zincat şi vopsit în diferite 
culori sau inox. Lindab pune la dispoziţie 
şuruburi atât pentru fixare în lemn cât şi 
în profile metalice.

Sistem de protecţie multistrat
Tabla din oţel este zincată şi protejată 
cu mai multe straturi succesive asigură 
produsului o durată de viaţă de peste 
50 de ani şi un aspect estetic deosebit. 
Toate variantele de acoperire sunt fără 
PVC.

Sistem de jgheaburi şi burlane
Cu mai mult de 60 de componente în 
dimensiuni standard, Lindab oferă cel 
mai complet sistem de drenare a apelor 
pluviale, compatibil cu orice sistem de 
învelitoare.

Protecţie termică şi fonică
Pentru un comfort termic şi fonic sporit, 
poţi alege profilele de tablă perforate. 
Programele software Lindab includ 
gama completă de table cutate şi profile 
Lindab, optimizează şi calculează cea 
mai bună soluţie pentru acoperişul sau 
peretele tau. 
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O varietate de profile

Gama include:

• Profile LTP – pentru acoperişuri

• Profile LVP – pentru pereţi

•  Profile translucide HALLUX pentru 
acoperişuri sau pereţi

•  Panouri acustice (perforate) pentru 
reducerea zgomotului

Vrei să ştii mai mult despre 
tabla cutată Lindab?

Intră pe www.lindab.ro



O varietate de profile Acoperire de durată într-o gamă variată de culori
Culoarea tablei cutate Lindab se va menţine ca nouă vreme îndelungată 
graţie acoperirii finale pe bază de poliester. 
High Build Poliester este o soluţie inovatoare de acoperire - o combinaţie 
de straturi succesive de protecţie şi granule speciale, ce ofera calităţi 
anticorozive superioare şi o excelentă rezistenţă la zgâriere. Acoperirea 
HBPE este recomandată zonelor cu grad ridicat de poluare.

Această gamă de culori este generală şi poate suferi modificări.
Pentru informaţii de actualitate, te rugăm să consulţi reprezentanţii Lindab. 

010 Alb
PE

022 Gri deschis
PE, HBPE

011 Agro
PE

087 Gri închis
PE, HBPE

152 Galben deschis
PE

116 Galben închis
HBPE

434 Maro
PE, HBPE

412 Roşu foc
PE

758 Roşu închis
PE, HBPE

742 Cărămiziu
PE, HBPE

113 Bej
PE

502 Albastru deschis
PE, HBPE

524 Albastru închis
PE

542 Albastru neutru
PE

001 Alb
HBPE

874 Verde închis

HBPE

015 Negru

HBPE, MHBPE

975 Verde deschis

HBPE

778 Arămiu

HBPE

045 Silver metalic

HBPE

461 Gri neutru
HBPE

244 Gri zinc
HBPE



Şi o mare varietate  
de culori

010 Alb
PE

022 Gri deschis
PE, HBPE

011 Agro
PE

087 Gri închis
PE, HBPE

152 Galben deschis
PE

116 Galben închis
HBPE

434 Maro
PE, HBPE

412 Roşu foc
PE

758 Roşu închis
PE, HBPE

742 Cărămiziu
PE, HBPE

113 Bej
PE

502 Albastru deschis
PE, HBPE

524 Albastru închis
PE

542 Albastru neutru
PE

001 Alb
HBPE

874 Verde închis

HBPE

015 Negru

HBPE, MHBPE

975 Verde deschis

HBPE

778 Arămiu

HBPE

045 Silver metalic

HBPE

461 Gri neutru
HBPE

244 Gri zinc
HBPE



Lindab Coverl ine  |   Tablă cutată

Şi o mare varietate  
de culori

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 româneasca, ne-am impus ca furnizori de produse 

si 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 +40 21 2094 124
office@lindab.ro www.lindab.ro
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