Új termék!
Lindab LPA-L
alacsony profilú Lindab
cserepeslemez

Lindab LPA-L – alacsony profilú Lindab cserepeslemez
Megálmodta álmai otthonát? Mi segítünk a megvalósításban, és gondoskodunk a védelmérôl: Lindab tetôvel és ereszcsatornával. Otthona
biztonságát az elegáns, tartós és biztonságos svédacél Lindab termékek magas minôsége garantálja. Modern, klasszikus, mediterrán vagy
hagyományos stílusról álmodik? Nem kell kompromisszumot kötnie: nagy teherbírású, tartós és tökéletesen vízzáró tetôk széles szín- és formavilágából választhat.
Most itt a legújabb Lindab tetô, az LPA-L, alacsony profilú Lindab cserepeslemez, amely rendelkezik a hagyományos, klasszikus
Lindab cserepeslemez minden jól ismert, elônyös tulajdonságával. Az esztétikájában, látványában újat ad, mivel a hullámmagassága alacsonyabb. Felújítások egyik leggazdaságosabb tetôje!

Ellenőrzött
Eredet

A minôségi, ellenôrzött termék hosszú távú befektetés! Ellenôrizze a megvásárolt termék eredetét és gyártóját,
éljen a Lindab Eredetiség, Garancia Szolgáltatásával. Vásároljon tudatosan, építkezzen nyugodtan – Lindab!

www.lindab.hu
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| we simplify construction

Új termék!
Lindab LPA-L alacsony profilú Lindab cserepeslemez
• A hagyományos, tradicionális Lindab LPA cserepeslemez alacsonyabb, 24 mm-es hullámmagasságú változata.
• 1100mm-es nettó fedôszélességével még gazdaságosabb fedési megoldást biztosít - legyen szó új építésrôl vagy akár
tetôfelújításról.
• Megjelenése a klasszikus cserépformákat idézi, így kiválóan alkalmazható patinás környezetben is.
• Tüzihorganyzott, nagy szilárdságú alapanyaga erôs és hosszú távú megoldást jelent, míg a rendkívül széles szín- és
bevonatválaszték az építtetô ízlésének megfelelô és a környezethez illô tetôburkolatot garantál.
• A Lindab tetôfedô anyagoknál már megszokott, speciális vízorr-kialakítása tökéletes vízzárásról gondoskodik.
• 14 fokos tetôhajlásszögtôl felfelé gyakorlatilag mindenféle magastetôhöz alkalmazható, valamint rendkívül kis önsúlyának
(kb. 4,5 kg/m2) és gyors nagytáblás fedési technológiájának köszönhetôen közvetlenül - megfelelôen rögzített
ellenlécen és lécezésen keresztül - szerelhetô régi palaburkolatra vagy bitumenes tetôkre.

Termékjellemzôk és méretek:

Alapanyag:
Bevonatos, mindkét oldalán tüzihorganyzott acéllemez
Folyáshatár:
250 MPa
Külsô bevonat: Classic / Classic matt / Premium / Elite

Típus:

LPA-L

Lemezvastagság (t):

0,5 mm

Profilmagasság (H):

24 mm

LPAFedôszélesség
/ SE
(B):

1100 mm

Gyártási hossz (L):

540–6140 mm

Önsúly (g):

4,5 kg/m2
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Alkalmazási terület:
vágásfedése: hagyományos és modern megjelenésû épületekhez
Új tetôk
• egyenes
• Felújítás: régi tetôk gazdaságos felújítása

Tartozékok:
• Csavarok: LWT; LL2T; LWT-Dn; LL2T-Dn
• Kiegészítôk: CT, CTG
• Standard és egyedi szegélyek
• Alátétfóliák: LAF, LTF 115, LTF135, LTF180, LTF300, LSZ500
• Tetôszellôzô elemek
(További szakmai részleteket ld. Tervezési segédlet)
www.lindab.hu

