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Falcovaná krytina Lindab Seamline

Lindab Seamline

Flexibilná a pretrvávajúca krása



Falcovaná krytina Lindab Seamline je rokmi prevere-
ný spôsob zastrešenia, vhodný najmä do horských 
oblastí a do miest so sťaženými poveternostný-
mi podmienkami (napr. exponované fasády, ná-
veterné strešné plochy), na strešné konštrukcie 
s malým sklonom (manzardy, vikiere, a pod.), ale-
bo ako doplnok pre skladané krytiny.

Vďaka svojmu modernému vzhľadu a bezúdržbovej 
forme si získala obľubu najmä na moderných mest-
ských stavbách. Elegantný vzhľad, veľký výber fa-
rieb, dlhá životnosť a nulová údržba predurčuje fal-
cované krytiny Lindab Seamline pre široké využitie.
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Použitie pre nízke sklony (od 5°)1. 

Jednoduchý, elegantný a moderný 2. 
tvar 

Nízka hmotnosť krytiny 3. 

Široké možnosti použitia – horské, 4. 
historické, moderné budovy

Dvojitá stojatá drážka zabezpečuje 5. 
nepriepustnosť spoja

Krytina je vhodná na zložité tvary 6. 
a detaily striech

Absolútna bezúdržbovosť krytiny7. 

Vysoká trvanlivosť a životnosť 8. 
= švédsky plech

Písomná záruka až 30 rokov (pri 9. 
prevedení Elite)

Široká farebná škála10. 
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Výhody strešnej krytiny  
Lindab Seamline: Princíp falcovanej krytiny Lindab Seamline spočíva 

v súvislých oceľových pásoch, kladených od odkva-
pu k hrebeňu, spojených dvojitou stojatou drážkou 
(falcom). Takéto spojenie zabezpečuje nepriepust-
nosť spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky. Zá-
kladnou surovinou pre falcovanú krytinu Lindab Se-
amline je švédsky predlakovaný oceľový plech PLX 
o šírke 670 mm alebo FOP-CO o šírke 613 mm. Ide 
o celkom unikátny materiál, vyznačujúci sa vysokou 
životnosťou, stálofarebnosťou, vynikajúcou tvárnos-
ťou a spracovateľnosťou. Použitá jemnozrnná oceľ 
je obzvlášť dobre tvárna aj napriek tomu, že hrúbka 
plechu je 0,6 mm. Oceľový plech PLX je doplne-
ný extrémne odolným a bezúdržbovým systémom 
povrchovej úpravy Elite, ktorá zaručuje najvyššiu 
ochranu proti korózii, vynikajúcu farebnú stálosť 
a vysokú odolnosť voči poškriabaniu. Pre menej ná-
ročných zákazníkov je v ponuke oceľový plech pod 
označením FOP-CO, v hrúbke 0,5 mm a povrchovej 
úprave Lindab Classic alebo Classic Matný. 

Moderná krytina Lindab Seamline nevyžaduje natie-
ranie ani inú údržbu po dobu najmenej 50 rokov ani 
v drsných snehových a poveternostných podmien-
kach alebo agresívnom prostredí veľkomesta.
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Lindab AB je medzinárodný koncern založený 
v roku 1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, 
výrobou a predajom produktov z tenkostenných 
oceľových, vopred lakovaných plechov.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné 
plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový 
systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prv-
ky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný 
servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemy-
selnej oblasti v podobe trapézového programu, 
sendvičových panelov a konštrukčných systé-
mov a riešení.

Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať 
na trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú 
akúkoľvek fázu výstavby. Zakladá si na kvalite 
vstupných materiálov a kvalite jeho spracova-
nia, čoho dôkazom sú certifikované procesy 
a výrobky a ich vysoká úžitková hodnota.

Výrobný závod sa nachádza v Jamníku pri 
Spišskej Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má 
v Banskej Bystrici a v Bratislave.

www.lindab.sk

Oblastné zastúpenia 

BA kraj 0907 937 246 obchod.ba@lindab.sk

BB kraj 0915 932 588 obchod.bb@lindab.sk

KE kraj 0907 703 912 obchod.ke@lindab.sk

NR kraj 0915 932 588 obchod.nr@lindab.sk

PO kraj 0907 703 912 obchod.po@lindab.sk

TN kraj 0905 966 315 obchod.tn@lindab.sk

TT kraj 0907 937 246 obchod.tt@lindab.sk

ZA kraj 0905 966 315 obchod.za@lindab.sk

Produktoví špecialisti

Lindab Rainline ExPERT 0905 342 874 peter.molnar@lindab.sk

Priemyselné stavby 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk

Systémové riešenia 0918 697 867 adrian.gurcik@lindab.sk

Lindab a.s.

Jamník: Jamník 278, 053 22 
 tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica: Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica 
 tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877 

Bratislava: Pasienková 2, Bratislava 214, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice  
 tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

 
bezplatná infolinka:  0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk
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