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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 25 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.
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Galvanizare premium - MagesticAcoperire rezistentă cu aliaj de zinc magneziu în acelaşi standard de calitate Lindab.Tehnologie nouăNoua acoperire utilizată pentru Magestic este mai rezistentă având în compoziţie, pe lângă zinc, 3% magneziu şi 3.5% aluminiu. Dacă acoperirea galvanică standard are o structură poroasă, în noua acoperire, magneziul ajută la formarea unei structuri compacte, cu rezistenţă mare împotriva factorilor corozivi.Protecţie dovedităÎn urma testelor realizate în condiţii de laborator, s-a demonstrat că acoperirea zinc-magneziu este de peste 20 ori mai rezistentă la coroziune comparativ cu acoperirea galvanică standard.

Rezistenţă la coroziune în zone de coastă
Garanţie 10 aniLindab oferă 10 ani garanţie pentru sistemul de jgheaburi şi burlane Magestic.

Testele de expunere a produselor Magestic în zonele de coastă au demonstrat că acestea rezistă la coroziune de cel puţin 3 ori mai mult, comparativ cu alte produse zincate.

Autoremediere în zona marginilor debitateUna dintre proprietăţile importante ale produselor Magestic este capacitatea acestora de a se autoremedia în zona marginilor debitate, acestea fiind locuri predispuse la apariţia coroziunii. Pe muchiile debitate se formează o peliculă protectoare pe bază de zinc, cu conţinut de magneziu pentru a o proteja împotriva factorilor corozivi.

Protejează mediul înconjurător Lindab Magestic ajută la conservarea resurselor naturale întrucât se foloseşte mai puţin zinc în componenţa acoperirii galvanice; apele pluviale îndepărtează mai puţin zinc de pe suprafaţa materialelor Magestic, reducându-se cantitatea de zinc infiltrat în sol.
Patina vremiiAspectul materialului Magestic se schimbă în timp pornind de la aspectul iniţial strălucitor şi ajungând după 3-5 ani la o nuanţă de gri metalic închis, care se va menţine pe toată durata de viaţă a produsului.

Galvanizare standard (Zn) Galvanizare Zinc Magneziu (ZM310)

După 6 săptamâni de testare în mediu salin

aspect la achiziție aspect după 6 luni aspect după 4 ani

l indab  |  we simplify construction



l indab  |   we simpl i fy  construct ion

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

Lindab Srl

Iu
ni

e 
20

19

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 25 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.
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