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Profile formate la rece Lindab 
O mulţime de avantaje

Lindab Construline TM
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Lasă grijile în seama noastră

Oţelul este un material care nu te va dezamăgi. Este rezistent la 

umezeală, nu va fi afectat de mucegai şi nu-şi modifică forma în 

timp. Oricare ar fi condiţiile meteorologice din timpul construcţiei, 

oţelul îşi menţine rezistenţa şi forma iniţială. Şi chiar dacă este un 

material uşor, are o capacitate portantă ridicată.

Profilele formate la rece Lindab reprezintă o alegere excelentă 

daca le vei folosi ca pane pentru acoperişuri şi rigle de perete sau 

structură pentru planşee intermediare, asamblarea şi montarea 

acestorafăcându-se foarte uşor. Aceste profile sunt realizate prin 

deformare la rece, din oţel galvanizat la cald. Dacă alegeti să 

construiţi cu profilele slotuite longitudinal, pierderile de caldură pot 

fi reduse considerabil.

Profilele formate la rece Lindab, pe scurt

• capacitate portantă ridicată

• uşor de montat

• greutate proprie redusă

• durabilitate garantată
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Opţiuni pentru  
toate exigenţele

Gamă completă de profile

Slotuirile reduc costurile
cu încălzirea
Profilele slotuite longitudinal pot scădea 
costurile cu încălzirea cu până la 35% in 
comparaţie cu profilele normale. Folosind 
profilele slotuite reduci riscul apariţiei 
condensului, a punţilor termice sau al 
mucegaiului. Aceste profile sunt la fel de 
uşor de montat ca şi profilele standard. 

Structura planşeelor
Structurile pentru planşee realizate cu 
profile Lindab „C“ contribuie  la reducerea 
zgomotelor şi a vibraţiilor. Tavanul se 
fixează pe profile speciale care sunt la 
rândul lor agăţate cu cleme acustice de 
flanşa inferioară a profilelor formate la rece 
din structura de rezistenţă a planşeului. 
Spaţiul dintre profile poate fi umplut 
integral cu vată minerală pentru creşterea 
confortului termic.

Pane de acoperiş şi  
rigle de perete
Profilele formate la rece de tip Z de la 
Lindab sunt folosite ca elemente de 
structură secundară: pane de acoperiş 
sau rigle de perete pentru diferite tipuri 
de construcţii. Profilele au dimensiunea 
flanşelor diferită astfel încât îmbinarea lor 
să se realizeze fără elemente speciale. 

Vrei să afli mai multe despre 
profilele uşoare Lindab?

Intră pe www.lindab.ro

Pereţi şi acoperişuri  
izolate termic
Termoizolaţiile sunt uşor de montat atât 
în cazul pereţilor cât şi al acoperişurilor. 
Folosind profilele perforate la acoperis, 
se minimizează efectul îngheţului şi se va 
folosi un strat de izolaţie mai mic decât 
de obicei.

Gama include:

•  Profile tip Z cu înălţimi între  
100 şi 350 mm

•  Profile tip C cu înălţimi între  
100 şi 350 mm

•  Profile tip CI cu înălţimi între 
100 şi 350 mm

•  Profile uşoare tip U cu cu înălţimi între 
100 şi 300 mm
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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 românească, ne-am impus ca furnizori de produse 

şi 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.
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