
Țigla metalică Lindab Roca
Întoarcerea la natură
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Lindab România este parte a concernului internațional Lindab Group, care dezvoltă, produce şi promovează produse şi 
soluţii moderne pentru construcţii civile & industriale şi sisteme de ventilaţii pentru un climat interior îmbunătăţit. Grupul  
Lindab are puncte de lucru în 32 de ţări şi un număr aproximativ de 5100 angajaţi.

Lindab România a urmat un traseu ascendent, pornind ca mică afacere la Cluj în 1994 şi ajungând să fie în prezent o companie 
cu peste 100 de angajaţi, jucător important pe piaţa de construcţii autohtonă. Sediul local este în Ştefăneştii de Jos, Ilfov, cu 
punct de lucru în Cluj. 

Simplificăm modul de a construi
Dezvoltăm produse şi soluţii pentru construcţii, gândindu-ne la mediul înconjurător, venim cu soluţii complete, care înde-
plinesc cerinţele privind confortul, simplitatea şi eficienţa energetică. Simplificăm astfel modul de a construi al clienţilor noştri.

Lindab, o companie cu viziune
Simplificarea este pasiunea noastră, confortul suprem este viziunea noastră. Avem o filozofie adânc înrădăcinată, ce ne  
ghidează în tot ceea ce facem. Credem cu tărie că viziunea noastră generează soluţii bune pentru provocările cu care ne con-
fruntăm cu toţii. Asumarea responsabilităţii şi modul în care abordăm provocările sunt importante pentru noi, având în vedere că 
suntem preocupați nu numai să le facem viața mai ușoară și mai confortabilă clienţilor noştri, ci este o chestiune de gândire într-o 
perspectivă globală.

Noi, la Lindab, încercăm să construim o lume mai bună.

Valori
ORIENTARE CĂTRE CLIENT

Considerăm că satisfacerea nevoilor clienţilor noştri este cheia succesului nostru. Simplificarea modului de a construi şi strategia 
de a oferi soluţia potrivită la locul şi momentul potrivit înseamnă un câştig de ambele părţi. Atitudinea ne diferenţiază!

REALISM

Dezvoltăm relaţii de durată printr-o abordare simplă şi demnă de încredere. Luăm decizii rapide şi eficiente, evitând birocraţia 
şi dând dovadă de flexibilitate. Suntem responsabili în consumarea tuturor resurselor companiei şi avem rezultate concrete.

ORDINE ȘI BUN SIMȚ

Un om ordonat şi care dovedeşte bun simţ face impresie bună întotdeauna. Dăm dovadă de disciplină în activităţile curente 
şi suntem mândri că facem parte din echipa Lindab. Fiecare dintre noi poate fi un exemplu de urmat!

“Valorile sunt susținute de conceptul afacerii noastre, adică ceea ce ne reprezintă și ne transformă în ceea ce suntem de 
fapt. Acestea sunt premisele obligatorii pentru a te ridica la înălțimea valorilor noastre. Clienții noștri câștigă plus-valoare din 
parteneriatul cu Lindab, sub forma unor beneficii de ambele părți.”

Lindab Srl

Despre Lindab Tradiţia ne inspiră

Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul 
a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă a formei ţiglelor 
şi a tehnologiilor de acoperire pentru a obţine învelitori cu comportare 
impecabilă la acţiunea factorilor de mediu (vânt, ploi sau zăpezi), 
păstrând în acelaşi timp aspectul învelitorilor tradiţionale.

Lindab Roca îmbină rezistenţa mecanică superioară, elasticitatea şi 
supleţea oţelului cu durata sporită de viaţă dată de acoperirea cu Aluzinc; 
de 4 ori mai rezistent decât acoperirea galvanică şi aspectul natural 
asigurat prin stratul final de granule minerale.

Ai libertate deplină de alegere pentru că Lindab îți pune la dispoziţie 
patru profile diferite: Roca Toscana, Roca Madera, Roca Serena şi Roca 
Rustica într-o gamă largă de culori standard sau pastelate. Oricare ar fi 
alegerea ta, acoperişul Lindab Roca va fi rezistent, atractiv şi îţi va proteja 
casa pentru mult timp de acum înainte.

Avantajele ţiglelor Lindab Roca:
 elegante şi rezistente
 pentru construcţii noi şi renovări
 uşor de montat şi întreţinut
 greutate redusă
 culori naturale
 garanţie extinsă
 calitate superioară
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Roca Toscana®
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Roca Madera®
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Roca Rustica®
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Roca Serena®
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O gamă completă Culori

Nimic la voia întâmplării!

Lindab îţi pune la dispoziţie un sistem 
complet, ce include pe lângă ţiglele de 
câmp o întreagă gamă de elemente de 
tinichigerie cu acoperire granulată, 
tinichigerie specială protejată cu PE, 
accesorii de fixare şi folie anticondens 
Lindab Tyvek. Pentru siguranţa ta!

Roca Rustica

vine să completeze gama de profile cu 
imaginea caracteristică a ţiglelor solzi, 
fiind alegerea potrivită pentru case cu 
aspect tradiţional.

Roca Serena

reproduce într-o formă inedită modelul 
ţiglelor profilate, fiind modelul potrivit 
pentru construcţii cu arhitectură 
modernă.

Roca Toscana

este alegerea ideală pentru case cu 
arhitectură mediteraneană, forma 
profilului reproducând modelul olanelor 
caracteristice acoperişurilor Italiei dar nu 
numai.

Roca Toscana

Roca Madera

Roca Serena

Roca Madera

inspirată de acoperişurile din şindrilă, 
caracteristice cabanelor de munte, este 
alegerea perfectă pentru un acoperiş 
rezistent, în culori sobre.

Notă! Culorile tipografice pot fi diferite de nuanţele reale. Pentru o informare corectă solicitați eșantioane de material.

terra cotta

chestnut

desert rose

antracite

cardinale

teak garnet

Roca Rustica

teak garnet forest greencappucino

antracite

tile red
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Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175 
Tel.: +4021 2094 100,   Fax: +4021 2094 124
office@lindab.ro 
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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 23 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


