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Lindab Cserepeslemezek
Maradandót alkotunk!

Lindab Topline®



2

Lindab Topl ine®  |   Cserepeslemezek

Lindab Csoport és Lindab Kft., Magyarország

A Lindab nemzetközi cégcsoportot 1959-ben alapították Svédországban.  Három üzleti terüle-

ten (Profil – építőipari termékek, Buildings Systems – előszerelt csarnokok és Ventiláció – 

szellőzéstechnika) gyárt, fejleszt és értékesít hatékony, gazdaságos, esztétikus acél termé-

keket és rendszermegoldásokat.

A Profil üzletág az építőipari termékekre koncentrál, kínálata a szerkezeti kompo-

nensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig ter-

jed, amelyek ipari és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab termékeket magas minőség, könnyű szerelhetőség, 

az energiaforrások optimális kihasználása, környezettuda-

tosság és kiemelkedően magas színvonalú hozzáadott 

szolgáltatás jellemzi. 

A Lindab Csoport közel 30 országban képviselteti 

magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-svéd-

országi Båstad közelében, Grevie-ben található.

A magyarországi leányvállalat a Lindab Kft. 1992-ben 

Biatorbágyon alapult meg. A biatorbágyi telephely, 

amely ma már kelet-közép európai központnak 

számít, több termékcsoport helyi gyártásával, 

jelentős raktárkészlettel és humán erőforrás-

sal rendelkezik.
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Külső megjelenés

A Lindab cserepeslemez a klasszikus cserépformákat követi, kü-

lönböző hullámhossz és többféle cserépmintázat is választható. A 

külső bevonat több, mint 25 féle színből álló választéka biztosítja a 

tetőfedés harmonikus illesztését az épület homlokzatához, környe-

zetéhez. 

Széles körű alkalmazás

Új tetők kivitelezésénél és régi tetők felújításánál is tökéletes meg-

oldás. Kitűnően alkalmas károsodott, megrongálódott (pl. szélvihar 

vagy jégverés által megsérült) tetők gyors felújítására. Klasszikus és 

modern házakhoz is jól illik, egyéni igények szerint választható forma 

és szín alapján.

Svédacél alapanyag

Az alapanyag tűzihorganyzott acél, amely-

nek kiváló a korrózióvédelme, nagy szilárd-

ságú és kemény, nem éghető anyag. Az acél 

magon lévő többrétegű bevonatrendszer to-

vább növeli a cserepeslemezek tartósságát. 

Lindab Topline 
cserepeslemez

A Lindab Topline cserepeslemez termékcsalád szilárd és elegáns 

acéllemez-fedést nyújt, amely nagyszerűen fest új házakon, és gyö-

nyörűen beleolvad a patinásabb környezetbe is. A cserepeslemez 

követi a tetők megjelenésének hagyományait, ugyanakkor olyan 

korszerű megoldásokat eredményez, amit nagyon gazdaságosan 

lehet kivitelezni és karbantartani.
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Több féle bevonati rendszer Lindab Classic, Premium és Elite

Többféle PVC-mentes bevonati rendszer közül választhat, attól füg-

gően, hogy hol és milyen célból fogja használni a tetőburkolatot. A 

matt vagy fényes kivitelű Lindab bevonati rendszerek széles színvá-

lasztékot tesznek lehetővé. A matt kivitel időtlen, klasszikus meg-

jelenést biztosít. A fényes kivitel megakadályozza a szennyeződés 

lerakódását és a mohaképződést a tetőn. Az Elite bevonati rendszer 

extra erős ellenállásra lett kifejlesztve.

Előnyös műszaki tulajdonságok

A kiváló minőségű bevonatos acél-

lemez anyag rendkívül kis önsúly-

lyal (<5kg/m2) rendelkezik; nem 

repedezik, nem törik. A Lindab 

cserepeslemez termékeket különbö-

ző lépéshosszal (400, 1070mm), kétféle vágásformával (egyenes és 

íves) gyártjuk; látszó vagy rejtett rögzítésű változatban is. A rend-

szerhez kínált tömítőalátétes önfúró csavarokkal megfelelően rögzí-

tett és illesztett tetőfedés 100%-os vízzáróságot biztosít. Az egyéb 

tetőfedésre használt anyagok (pl. alumínium, réz, PVC) között az 

acél cserepeslemeznek a legkisebb a hőmozgása. További műsza-

ki információk érdekében ld. a Lindab Topline Műszaki és Szerelési 

katalógusunkat!

Egyszerű kivitelezés

A nagytáblás Lindab cserepeslemez-fedés gyorsan kivitelezhető, 

könnyen szerelhető; mindenféle tartószerkezethez (pl. fa, acél) alkal-

mazható. Könnyű kézi szerszámokkal szerelhető, csavarozott rögzí-

tésű, száraz technológia.
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Gazdaságosság

Kis önsúlyából fakadóan egyszerű és könnyű lehet az alátámasz-

tó ácsszerkezet. Kiváló a termék ár-érték aránya. A vágási hulladék 

minimálisra szorítható, a Lindab-szoftverrel történő tervezésnek és 

a méretre vágásnak, egyedi gyártási hosszaknak köszönhetően.  A 

karbantartási igénye minimális, alacsony költségű.

Garancia, megbízhatóság

A termékekre a Lindab bevonati renszertől függően 15, 20 vagy 30 

év átrozsdásodás elleni garanciát ad. Megfelelően beépített és kar-

bantartott fedés esetén a tényleges várható élettartam 50-60 év.

Lindab szolgáltatások

A lemezek hátoldali jelölése (rendelési 

szám, dátum) a könnyebb beazono-

síthatóságot biztosítja. A biztonságos, 

környezetkímélő és gondos csomago-

lás is hozzájárul a termék hibátlan mi-

nőségéhez. A hazai gyártás és jelentős 

alapanyag raktárkészlet révén a Lindab 

rendkívül rövid szállítási határidőket tel-

jesít. Fejlett szakmai támogatást és szá-

mos szoftvert (CladdingSoft, ArchiCAD 

termékkönyvtár), valamint komplett kivi-

telezési, szerelési útmutatókat tudunk a 

partnerek részére biztosítani, amelyek je-

lentős mértékben megkönnyítik és gyor-

sítják a tervezők, kivitelezők munkáját.

Környezettudatosság

A cég teljes működése az ISO 14001-es környezetvédelmi tanúsítá-

si rendszer alapján működik. Az alkalmazott alapanyagok újrahasz-

nosíthatók, a termékek előállításához szükséges tevékenységek 

környezet terhelése elenyésző. 
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Komplett tetőrendszer

Hordozólécek (kalapprofilú tetőlé-

cek) és szegélyek széles válasz-

téka áll rendelkezésre a Lindab 

cserepeslemezhez. A Lindab gyártja 

a piacon a legátfogóbb és leghaté-

konyabb ereszcsatorna-rendszert is. 

A Lindab szegélyeivel és tetőbizton-

sági rendszerével biztos lehet abban, 

hogy elegáns, könnyen szerelhető, mindenféle időjárási viszonyok 

között megfelelő tetővel rendelkezik. 

Acél anyagú tetőfedés

Az acéltetők a hagyományos agyag- és betoncserép anyagú fedé-

sekhez képest jóval könnyebbek, nagytáblás méretre gyártott ele-

mekkel gyorsabban és könnyebben kivitelezhetőek. Más fémtetők-

höz (pl. alumínium, réz) képest a legkisebb a hőtágulása, ami a rög-

zítő elemek és az illesztések biztonságát fokozza, garantálva ezzel a 

tökéletes vízzárást.

A zsindelytetőkkel szemben pedig az éghetőségi és a környezetvé-

delmi jellemzők kiemelkedően jobbak, előnyösebbek.

Szeretne többet megtudni a Lindab Topline cserepeslemezekről?
Lindab komplett CD
Lindab Topline Műszaki katalógus
Lindab Topline Szerelési katalógus
www.lindab.hu 
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Bevonat- és színválaszték

Topline LPA, LPA Classic, LPA Nova, LPA Maxi

Topline Scandic Topline Nordic

Lindab Classic bevonati rendszer

Lindab Classic bevonati rendszer Lindab Classic bevonati rendszer

Lindab Premium bevonati rendszer

Lindab Elite bevonati rendszer

sötétbordó
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középkék
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téglavörös
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világoskék
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barna

434
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matt
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smaragdzöld
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830
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matt

015

gesztenyebarna
matt

434
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téglavörös

742

sötétbordó

758

sötétszürke

087

fekete

015

antracitmetál

044

patinazöld

975 

rézvörös

778

barna

434

téglavörös

742

sötétbordó

758

gabonasárga

116

fekete

015

ezüst

045

antracitmetál

044

patinazöld

975 

rézvörös

778

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűeg a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől.  
A Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádogosoknál!

Bevonat 
megnevezése

Alapanyag rétegei Korróziós 
környezet (Rc)

UV ellenálló- 
képesség (Ruv)

Garancia
acélmag vastagsága (mm) fémes bevonat (g/m2) festék-bevonat (ym)

Classic 0,5 Z200 / Z275 PE25 / MPE30 C3 3 15 év

Premium 0,5 ZM140 SPE35 C3 4 20 év

Elite 0,5 Z275 TC 50 C3 4 30 év

fehér

001

világosszürke

022

csontfehér

078

bézs

113

sárga

152

sötétszürke

087

antracit  matt

087

fekete

015

A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot 
a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biz-
tosítanak az időjárási és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilválaszték mind 
funkciónálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi a az igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasz tását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasz-
tóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti 
feltételek között. (A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

sötétszürke

087
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2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu

Lindab Profil

A Lindab Profil üzletág hatékony, gazdaságos és 

esztétikus acél- és fémlemez megoldásokat fejleszt, 

gyárt és értékesít az építőipar számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek 

széles választékától a könnyűszerkezetes acél 

épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi 

és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint 30 országban képviselteti 

magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-

svédországi Båstadban található.


