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Blachy dachówkowe Lindab to pokrycie dachowe wykonane z wysokiej jakości stali powlekanej. W ofercie dostępne są 2 różne profile blach 
dachówkowych o różnej wysokości przetłoczenia: 60 mm (LPA H), 40 mm (LPA L).
Blachy dachówkowe Lindab to przede wszystkim unikatowe cięcie po fali (LPA H i LPA L), które wyróżnia nasz produkt spośród wielu na rynku. 
Falisty kształt dolnej i górnej krawędzi arkusza nadaje dachom stylowy wygląd. 
Wysoką jakość i trwałość blach dachówkowych zapewnia stal, z której zostały wykonane (275 g cynku/m2) oraz sposób produkcji. Rdzeń 
stalowy zabezpieczany jest warstwami podkładową i  pasywacyjną, pokrywany warstwą stopu cynkowego (lub cynkowo-magnezowego) 
oraz powlekany powłokami organicznymi o różnej teksturze i grubości, które doskonale chronią blachę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i blaknięciem kolorów. Blachy dachówkowe Lindab występują w 2 klasach powłok: Classic, Elite.
Arkusze blachy są zawsze docinane na wymiar, mają fabrycznie ścinane narożniki (co znacznie ułatwia montaż i minimalizuje straty materiału) 
oraz rowki kapilarne (podwójny w wysokim i pojedynczy w niskim profilu), które zapewniają szczelność pokrycia.

LPA H blacha dachówkowa (wysoki profil)

Grubość rdzenia stalowego 0,50 mm Długość modułu 400 mm

Waga/m2 ~ 5 kg Szerokość modułu 200 mm

Szerokość kryjąca 1000 mm Powłoki Classic/Classic M/
Elite/Elite M

Szerokość całkowita 1100 mm Długość zakładu 110 mm

Wysokość całkowita profilu 60 mm Min. kąt nachylenia dachu 14°

Wysokość fali 42 mm Rozstaw łat 400 mm
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LPA L blacha dachówkowa (niski profil)
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Grubość rdzenia stalowego 0,50 mm Długość modułu 350 mm

Waga/m2 ~ 5 kg Szerokość modułu 180 mm

Szerokość kryjąca 1100 mm Powłoki Classic/Classic M/
Elite/Elite M

Szerokość całkowita 1175 mm Długość zakładu 130 mm

Wysokość całkowita profilu 40 mm Min. kąt nachylenia dachu 14°

Wysokość fali 26 mm Rozstaw łat 350 mm

Blachy dachówkowe Lindab są dostępne 
w kilkudziesięciu kolorach w dwóch grupach  
powłok organicznych. 
W zależności od powłoki na blachy dachówkowe  
udzielana jest 15 lub 30 letnia gwarancja. 

Zamów bezpłatną wycenę dachu i systemu rynnowego na akademiadachu.pl ! 
Zamówienia ze strony akademiadachu.pl są objęte specjalnym rabatem  
we wskazanych punktach handlowych!

Więcej informacji o produktach Lindab na www.lindab.pl 
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