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We simplify construction

La Lindab, suntem ghidaţi de o dorinţă puternică de a aduce constant îmbunătăţiri şi de a simplifi ca modul de a construi al 
clienților noștri. 

Facem acest lucru dezvoltând produse, sisteme și soluții uşor de utilizat, potrivite nevoilor clienților noștri, efi ciente ener-
getic, având ca avantaje cunoştinţele dobândite ca lider în domeniu, suportul tehnic, logistică şi apropierea față de clienți.

Dorim să simplifi căm totul - de la proiectare, comenzi, livrare, îndeplinirea obiectivelor şi instalare, la modul în care facem 
afaceri împreună. 

Simplifi când în fi ecare stadiu al procesului de construire, contribuim de asemenea la creşterea efi cienţei energetice.

10 motive pentru care merită să lucrezi cu Lindab

1. Lindab îţi oferă soluţii complete pentru orice tip de proiect din sfera construcţiilor metalice.

2. Primeşti consultanță în alegerea soluţiei potrivite nevoii tale. 

3. Ai libertate de proiectare, indiferent de forma şi dimensiunile construcţiei.

4. Furnizor unic Lindab - livrare la cheie a clădirii de care ai nevoie.

5. Suntem preocupaţi să te ajutăm să economiseşti timp şi bani.

6. Avem grijă ca proiectul tău să se deruleze rapid.

7. Stabilești parteneriat cu o echipă experimentată şi dinamică.

8. Ai incluse servicii profesioniste de proiectare, management de proiect şi execuţie.

9. Primești garanţii pentru produse, soluţii şi sisteme.

10. Avem experienţă de peste 24 de ani în România şi peste 60 de ani în lume.
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Dotare standard
Dotarea standard include: structura de rezistenţă principală şi secundară, 

montanţii, piesele de ancorare, acoperişul, pereții, jgheaburile şi burlanele 

Lindab.

Structura este realizată în conformitate cu toate standardele româneşti. 

Rezistenţa mare şi greutatea proprie redusă a profilelor şi închiderilor au ca 

rezultat o structură ce nu este afectată de acţiunile seismice.

Tipodimensiunile sunt proiectate conform standardelor româneşti, ţinând 

cont de condiţiile climaterice din România.

Pachetul standard livrat de Lindab conţine atât proiectul de rezistenţă cât şi 

detaliile de execuţie.

Dotare standard minimă: structură de rezistență, acoperiş, sistem de jghea-

buri si burlane.

Tipodimensiunile standard rezulta din combinarea următoarelor repere:

• Deschidere  = 8, 9, 10, 11 sau 12 m

• Lungime  = multiplu de travee sau combinaţii de 

       5 sau 6 m

• Travee  = 5 sau 6 m 

• Înălțime de referință = 3 sau 3.50 m 

• Unghi acoperiș = 14 grade

Invest - Comimpex Zalău
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Posibilități multiple de placare
După stabilirea structurii de rezistență și a 

acoperișului, vă puteți alege tipului de închideri 

dorite. Din acest moment, totul depinde de 

imaginația dumneavoastră și a arhitectului pentru 

alegerea finisajelor în funcție de stilul preferat.

Astfel, materialele pentru închideri din care puteți 

alege sunt:

- cărămidă aparentă pentru obținerea unui stil cald, 

tradițional;

- plăci de gips carton pentru un aer modern,        

sinonim cu clasa business;

- lemn, pentru stilul lejer al vacanțelor la munte;

- tablă, pentru a sublinia transformarea și animația 

specifice spațiilor de producție.

Bine de știut:

Structura de rezistență realizată din profile ușoare 

zincate conferă construcțiilor Lindab SBS o greutate 

redusă - de circa 20kg/m2 - ceea ce înseamnă redu-

cerea cheltuielilor cu infrastructura și o manipulare 

ușoară (structura este realizată din ansamble ce nu 

depășesc 250kg/ansamblu) la montaj.

Machetă 3D - propunere locuință

Puteți decide artificiile de stil și de arhitectură care vor face 

din proiectul dumneavoastră o clădire unică.

Interior Romrecycling București

Puteți hotărî tipul de finisaje interioare și modali-

tatea de compartimentare a spațiului.

Modelul constructiv permite un montaj foarte simplu și rapid, 

realizabil numai cu șuruburile autofiletante (fără sudură), ceea 

ce determină acuratețea lucrării și elimină apariția defectelor de 

execuție.

Abaterile la montaj se înscriu într-o plajă de ±5mm, grație materi-

alului folosit (oțelul), rezultând suprafețe perfecte, ușor de finisat, 

care nu necesită prelucrări ulterioare. 
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Pasul 1 – Cerere de ofertă şi contractare
Sistemele de construcţii Lindab SBS pot fi  achiziţionate atât prin 

intermediul reţelei de distribuţie Lindab, reţea prezentă în toate regiunile 

ţării, cât şi direct.

Pentru a primi o ofertă este necesar să îți defi nești construcţia dorită: 

porneşti de la structura de rezistenţă, apoi personalizezi faţadele astfel 

încât să poţi include vitrajele necesare, alegi sistemul de închideri, pereţi 

şi acoperiş şi apoi pe cel de jgheaburi şi burlane. 

Pasul 2 – Proiectarea
După încheierea contractului, specialiştii Lindab realizează proiectul 

construcției ce se va materializa în schiţe de arhitectură, planşe de 

rezistenţă şi detalii de execuţie, extrase de materiale atât pentru struc-

tura de rezistenţă, cât şi pentru închideri. Proiectul de rezistenţă Lindab 

este verifi cat de către un verifi cator atestat.

Biolact - Oradea

6

Mai mult decât o clădire  -  4 pași în 55 de zile

Pasul 3 – Fabricaţia şi livrarea în timp record
Proiectul astfel defi nit va intra în faza de fabricaţie, necesitând 7 zile pentru livrarea pieselor de ancorare, iar livrarea 

structurii de rezistenţă şi a închiderilor structurale se va realiza treptat, pe parcursul a 30 de zile. 

Subansamblele structurale se livrează prefabricate, însoţite de ghidul de montaj pentru construcţiile Lindab SBS.

Pasul 4 – Montajul
După livrare, montajul structurii de rezistenţă se face în maxim 2 zile, iar al închiderilor în maxim 14 zile de către 

echipele de montatori specializaţi ai dealerilor autorizaţi Lindab.

Montajul poate fi  făcut chiar de către benefi ciar, în regie proprie, pe baza ghidului de montaj.

Garanţie
Materialul de bază utilizat pentru obţinerea construcţiilor Lindab SBS este oţelul suedez de cea mai bună calitate.

Oţelul folosit pentru structura de rezistenţă este zincat la cald şi profi lat la rece, iar cel folosit pentru închideri benefi ciază 

de protecţie anticorozivă şi este acoperit cu poliester într-o gamă largă de culori ce asigură, pe lângă rezistenţă, un 

aspect exterior plăcut.

Astfel, Lindab garantează pentru toate produsele sale conform certifi catului de garanţie.

Din acest moment începe amortizarea investiţiei dumneavoastră.
Ghidul de montaj este un instrument suplimentar de garantare a calităţii construcţiei, pus la dispoziţie nu doar mon-

tatorilor specializaţi, ci şi benefi ciarilor. Astfel, chiar şi dumneavoastră puteţi urmări pas cu pas derularea lucrărilor şi 

acurateţea execuţiei.

Telemobil - Cluj
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Birouri
 

Aspectul exterior deosebit și posibilitățile multiple de compar-

timentare fac din sistemul de construcții Lindab SBS o soluție 

convenabilă și rapidă pentru amenajarea de birouri într-un spațiu 

generos.

Spații de depozitare
Sistemul de protecție termică și cel de etanșeizare protejează 

marfa depozitată de acțiunea vântului, a ploilor sau a variațiilor 

mari de temperatură, indiferent de anotimp.

Romrecycling - București

Dedeman - Iași
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Spații de producție
 

Pentru afaceri mici și medii, acest sistem face posibilă combinarea 

avantajoasă a spațiului de producție cu cel de desfacere sau birouri.

Cu sistemul de construcții Lindab SBS puteți alege tipul de finisa-

je interioare, modalitatea de compartimentare a spațiului și arhi-

tectura exterioară care vor face din proiectul dumneavoastră un 

cămin unic.

Shoes Class - Cluj

Biolact - Oradea

  Propunere locuință

Locuințe
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Soluție pentru afacerea 
dumneavoastră

Construcțiile Lindab Small Building Systems sunt la momentul actual soluția 

ideală, nu doar din punct de vedere al costurilor, ci mai ales din punct de 

vedere al rapidității cu care devin pe deplin utilizabile. Ele sunt răspunsul cel 

mai potrivit la nevoia de spațiu.

Sistemele sunt gândite astfel încât să acopere toți pașii, începând cu ofertarea 

și terminând cu recepția “la cheie” a clădirii și anume: asistență în faza de 

ofertare, proiectare, asistență la execuție, montaj prin rețeaua de distribuție.

Construcțiile Lindab SBS sunt disponibile în diverse tipodimensiuni și au 

funcționalități diferite: birouri, sedii de fi rme, spații de producție sau depozi-

tare, showroom și chiar locuințe.

Lindab a demarat in 2001 proiectul de standardizare a construcţiilor 

împreună cu un corp redutabil de specialişti în domeniu. Astfel Lindab SBS 

s-a dezvoltat şi îmbunătăţit treptat atingând o maturitate de invidiat pe piaţa 

românească, fi ind unul dintre cele mai longevive, stabile şi de încredere 

sisteme de construcţii metalice din România.

Nova Modul - Cugir

Produse și soluții în ventilații

Soluții în ventilații

- Gamă variată de produse: sisteme de distribuţie a aerului, elemente terminale, 

soluţii de protecţie la foc şi fum, echipamente.

- Produse efi ciente energetic.

- Producţie locală în Cluj.

- Centre de vânzare, Lindab Ventilation Center, din localitatea Floreşti, jud. Cluj şi 

Ştefăneştii de Jos, Ilfov.

- Instrumente IT pentru proiectarea sistemelor de ventilaţie.

- Consultanţă tehnică.

- Training

 - Informaţii produse

 - Montaj

 - Proiectare

 - Utilizarea soft-urilor din pachetul Lindab ITline

Air Duct Systems

Sisteme de tubulaturi, fi tinguri 
şi accesorii pentru distribuţia 
aerului.

Indoor Climate Solutions

Air Systems – grile, difuzoare, 
sisteme VAV de ventilaţie
Water Systems – grinzi de 
răcire şi panouri radiante.

Acoustics

Atenuatoare de zgomot.

Fire&Smoke Protection

Clapete şi voleţi de fum şi foc.

IT solutions

Soluţii IT pentru proiectarea 
sistemelor de ventilație: 
CADvent, DIMsilencer,  lindQST, 
Vent Tools.

Air movement 

Centrale de tratare aer,
ventilatoare şi alte 
echipamente de ventilare.

Produse:
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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
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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 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


