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Acoperiş fălţuit Lindab
Frumuseţe fără vârstă
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Alege un acoperiş ce îţi 
oferă posibilităţi nelimitate

Tabla plană moale este un material fără vârstă, elegant şi versatil, ce 

poate fi modelat astfel încât să satisfacă cele mai mari exigenţe în ma-

terie de acoperişuri, fiind deja apreciat de mai multe secole. Acoperişul 

cu tablă plană se remarcă printr-o mare uşurinţă în întreţinere şi are o 

frumuseţe naturală, aşa că îţi va fi mai mare dragul să-l priveşti pentru 

mulţi ani de acum înainte.

Când alegi acoperişul fălţuit de la Lindab nu înseamnă doar că vei avea 

o clădire ce se va integra armonios în cadrul existent, fie că vorbim de 

case vechi, de clădiri clasate ca monumente istorice sau de arhitecturi 

ultramoderne. Înseamnă şi că vei avea acces la cunoştinţele şi suportul 

nostru, pentru ca munca ta de proiectare şi construcţie să fie mai uşoa-

ră şi mai precisă.

Acoperişul fălţuit Lindab pe scurt
• maleabil, îmbracă orice formă de acoperiş

• potrivit atât pentru clădirile vechi, cât şi pentru cele moderne

• întreţinere uşoară

• durabilitate garantată

• gamă largă de culori
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Acoperişuri cu tradiţie

Tehnologia ce stă la baza acoperişurilor din tablă din zilele noastre, a 

început să se dezvolte în timpul secolului al XIX-lea, însă oţelul a fost 

folosit ca material pentru realizarea învelitorilor cu mult mai mult timp 

înainte. Acoperişul poate fi montat folosind fâşii de tablă mai scurte sau 

mai lungi, de până la 15 metri. Alegerea unei anumite tehnici de montaj 

depinde de panta acoperişului sau de efectul pe care vrei să-l obţii.

Fâşii scurte
Pe vremuri, fâşiile scurte de oţel galvanizat erau îmbinate de către tini-

chigiu, la locul de montaj, folosind falţuri verticale şi transversale. Când 

acoperişul era gata, acesta era vopsit în culoarea aleasă de proprietarul 

casei.

Fâşii lungi
Tehnicile de realizare a învelitorilor s-au îmbunătăţit pe măsura introdu-

cerii fâşiilor metalice lungi. Astăzi, realizarea acoperişurilor fălţuite se 

face din fâşii lungi din tablă prevopsită, pregătite cu ajutorul maşinilor 

de profilat şi fălţuit pentru a fi puse în operă.

7

l indab  |   we simpl i fy  construct ion



8

Îţi vine perfect! 

Unul dintre cele mai mari avantaje ale tablei plane pentru acoperişuri 

fălţuite este fl exibilitatea. Tabla plană moale de la Lindab este extrem 

de maleabilă, fi ind potrivită atât pentru acoperişurile clasice cât şi pen-

tru cele cu design inovator, lăsând astfel arhitecţilor libertate deplină de 

exprimare.

Plin de culoare şi rezistent în timp 
HB Poliester, DFPE şi PREM reprezintă acoperiri rezistente dintr-un 

strat extra-gros de poliester, aplicate tablei de oţel zincată la cald. 

Aceste acoperiri oferă o protecţie anticorozivă de lungă durată şi fac 

ca întreţinerea frecventă să devină de domeniul trecutului. De accea, 

Lindab îţi oferă o garanţie generoasă de până la 30 de ani.

Strălucire argintie de lungă durată
Combinaţia dintre aluminiu şi zinc - numită Aluzinc, aplicată ca strat de 

protecţie oţelului, dă naştere unei suprafeţe de o strălucire metalică. 

Excelenta protecţie anticorozivă îţi va ţine la adăpost  acoperişul pentru 

mulţi ani de acum înainte. 
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1 1. Steel sheet
2. Zinc coating
3. Passivation layer
4. Primer coating
5. Top coating
6. Protective film
7. Back side coating

Sistem complet de accesorii

Scule de mână
Lindab pune la dispoziţia monta-

torilor seturi de scule cu ajutorul 

cărora aceştia pot realiza montaje 

de calitate, fără a deteriora stratu-

rile de vopsea.

Închizătorul de falţ
Se foloseşte la închiderea mecani-

zată a falțului dublu. Creşte viteza 

de montaj şi asigură etanşeitate 

superioară a îmbinărilor. 

Fixări ascunse 

Acoperişul fălţuit Lindab se 

montează uşor şi sigur cu ajutorul 

agrafelor fi xe şi mobile. Agrafele 

vor fi  înglobate în falţuri şi vor 

permite mişcările de dilatare-

contracţie.

Acoperire durabilă 
Tabla fălţuită de la Lindab este protejată anticoroziv prin aplicarea de 

straturi succesive de pasivizare, primer şi vopsea HBPE, DFPE sau 

PREM peste oţelul zincat la cald. Partea inferioară este protejată cu 

lac epoxy, rezistent la condens. 

1.Tablă de oţel
2. Zinc
3. Strat pasivizare 
4. Strat grunduire
5. Strat superior de vopsea
6. Film protecţie
7. Strat interior de protecţie
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Maşina de profi lare
Se foloseşte pentru profi larea pa-

nourilor de metal pentru realizarea 

învelitorilor în tehnici de falţ dublu.

l indab  |   we simpl i fy  construct ion

O gamă completă de culori şi materiale

Dacă vrei să-ţi renovezi acoperişul vechi şi trebuie să-l faci să arate exact ca atunci când a fost construit, poţi 

alege o variantă de solzi. Cu formele pătrate, dreptunghiulare sau rombice ale solzilor Lindab, poţi să acoperi 

aproape orice formă de acoperiş sau faţadă, indiferent dacă este o suprafaţă dreaptă sau una rotundă. Varietatea 

de forme şi dimensiuni îţi oferă libertate deplină pentru a face alegerea cea mai potrivită cu arhitectura casei tale.

Acoperişul Lindab Artline este disponibil într-o gamă largă de nuanţe coloristice, cu acoperire high build poliester 

(HBPE), high build poliester mat (MHBP), durafrost (DFPE) sau PREM. Toate aceste acoperiri sunt alcătuite din 

straturi succesive de protecţie ce oferă tablei Lindab calităţi anticorozive superioare şi o excelentă rezistenţă la 

zgâriere.

Acoperirea Aluzinc conferă acoperişului o protecţie la coroziune excelentă de-a lungul timpului, precum şi o 

bună maleabilitate. În plus, stratul subţire de polimer protejează suprafaţa de urmele de degete şi elimină riscul 

de coroziune din cauza zgârieturilor ce pot apărea în timpul montajului.

Materialele naturale (Cupru şi Titan Zinc) se pot livra atât în varianta natur cât şi prepatinate (îmbătrânire 

artifi cială). Aluminiul pentru fălțuit este disponibil în variantele natur şi prevopsit într-o gamă largă de culori.

HBPE, MHBP, DFPE, PREM, Aluzinc 
sau materiale naturale (Cupru, Titan Zinc sau Aluminiu)

Acoperişuri şi faţade cu solzi
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Ai la alegere culori clasice sau moderne din portofoliul Lindab. Indiferent de tipul clădirii, vei avea un acoperiş atractiv, durabil şi 

uşor de întreținut. Pentru mulți ani de acum încolo.

Acoperire de durată într-o gamă variată de culori

Această gamă de culori este generală şi poate suferi modificări.

Pentru informaţii de actualitate, te rugăm să consulţi reprezentanţii Lindab. 

001 Alb

HBPE, PREM

022 Gri deschis

HBPE

434 Maro

HBPE, PREM

742 Cărămiziu

HBPE, MHBP, PREM

758 Roşu închis

HBPE, MHBP, PREM

874 Verde închis

HBPE

461 Gri neutru

HBPE

087 Gri închis

HBPE, MHBP, PREM

044M Antracit mat

PREM

015 Negru

HBPE, MHBP, PREM

502 Albastru deschis

HBPE

778 Arămiu

HBPE, PREM

045 Silver metalic

HBPE, PREM

558 Albastru azur

HBPE

044 Grafi t

HBPE, MHBP, PREM

975 Verde deschis

HBPE

830 Verde pădure

HBPE

035 Gri antracit

PREM
Aluzinc Cupru

Vrei să ştii mai mult despre 
acoperişul fălţuit Lindab?

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

Lindab Srl

Iu
ni

e 
20

18

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.   Găseşti 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 24 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


