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Blachy p∏askie na ràbek stojàcy PLX
Elastyczne i trwa∏e pi´kno

Lindab PLX TM



�

Lindab  |   PLX



�

Lindab  |   PLX

Wybierz dach oferujàcy 
niezliczone mo˝liwoÊci

Cienka blacha p∏aska to ponadczasowy, ∏atwo formowalny  

i wyjàtkowy materia∏ od wieków stosowany przy produkcji  

pokryç dachowych. Nie wymaga on ˝adnej konserwacji,  

jest ognioodporny a jego naturalne pi´kno mo˝na  

podziwiaç przez wiele lat. 

Wybór pokrycia dachowego na ràbek stojàcy Lindab zapewnia, 

˝e nowy dach doskonale wkomponuje si´ zarówno w starà 

zabudow´, jak i mi´dzy ultranowoczesne budynki.  

Oznacza to tak˝e dost´p do naszej wiedzy,  

co znacznie u∏atwia projektowanie i budow´.

Lindab PLX w pigu∏ce:

• elastyczny

• pasuje zarówno do starych, jak i nowoczesnych budynków 

• nie wymaga ˝adnych prac konserwacyjnych 

• ognioodporny 

• wytrzyma∏y 

• w bogatej gamie kolorów 
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Pokrycia dachów o d∏ugoletniej 
tradycji

Dzisiejsza technologia krycia dachów cienkà blachà stalowà zacz´∏a 

rozwijaç si´ w XIX wieku, lecz stal by∏a ju˝ znacznie wczeÊniej 

wykorzystywana do tworzenia pokryç dachowych. Pokrycia  

dachowe na ràbek stojàcy mo˝na k∏aÊç ze zwoju lub krótkich arkuszy. 

Wybór techniki zale˝y od spadku dachu lub oczekiwanego efektu.

Krótkie arkusze na stromych dachach

Dawniej krótkie arkusze stali ocynkowanej by∏y ∏àczone na miejscu 

przez blacharzy za pomocà po∏àczeƒ stojàcych lub poprzecznych. 

Po wykonaniu dachu malowano go na wybrany kolor. DziÊ technika 

stosowania krótkich arkuszy jest wykorzystywana w przypadku 

stromych dachów lub w celu podkreÊlenia tradycyjnego wyglàdu 

domu.

D∏ugie arkusze na ∏agodnie opadajàcych dachach

Techniki k∏adzenia pokrycia dachów znaczàco zmieni∏y si´ wraz  

z rozwojem stosowania d∏ugich arkuszy blachy stalowej.  

W dzisiejszych czasach pokrywanie dachów blachà ze zwoju  

w technologii ràbka stojàcego to standardowa technika,  

stosowana g∏ównie w przypadku ∏agodnie opadajàcych  

dachów.
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Doskona∏e dopasowanie

Jednà z najwa˝niejszych zalet pokryç dachowych na ràbek stojàcy 

jest ich elastycznoÊç. Blacha stalowa Lindab jest niezwykle 

formowalna. Wykwalifikowany specjalista jest w stanie  

dostosowaç ten materia∏ do dowolnego, nawet  

najbardziej skomplikowanego projektu. 

Kolorowe i wytrzyma∏e 

Poliester HB to arkusz blachy z bardzo grubà pow∏okà poliestrowà 

doskonale zachowujàcà kolor i chroniàcà przed korozjà. 

Pow∏oka ta chroni przed rdzewieniem, skutecznie wyd∏u˝ajàc 

okres eksploatacji pokrycia dachowego, co sprawia, ˝e nie 

wymaga ono cz´stej konserwacji. Dlatego te˝, Lindab udziela 

1�‑letniej gwarancji na ten produkt. 

Srebrny, b∏yszczàcy kolor i trwa∏oÊç przez lata 

Po po∏àczeniu aluminium z cynkiem i wykorzystaniu tego 

po∏àczenia jako pow∏oki ochronnej na blasze stalowej, 

otrzymujemy pokrycia dachowe o srebrnej, b∏yszczàcej 

powierzchni. Doskona∏a ochrona przed korozjà zapewnia,  

˝e przez ca∏e lata dach nie b´dzie wymaga∏ ˝adnych prac.  

A to wszystko zas∏uga alucynku.
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1 1. Steel sheet
2. Zinc coating
3. Passivation layer
4. Primer coating
5. Top coating
6. Protective film
7. Back side coating

Ró˝ne potrzeby ‑ ró˝ne rozwiàzania

Narz´dzia 
Lindab udost´pnia 
wykonawcom nowoczesne 
maszyny do profilowania 
blach oraz zamykania 
ràbków na pokryciu dachu.
Zapewniamy równie˝ 
przeszkolenie w zakresie 
ich u˝ytkowania.

Wózek
Za pomocà tego urzàdzenia mo˝na 
szybko i ergonomicznie przemieszczaç 
zwoje blachy. Wózek mo˝e równie˝ 
s∏u˝yç jako skuteczna rozwijarka. 
Maksymalny ci´˝ar stali to �00 kg.

Haftry
Do mocowania blach PLX oferujemy 
haftry sta∏e i ruchome.

Kilka warstw zapewnia wytrzyma∏oÊç 
Blachy p∏askie Lindab PLX sà tworzone z kilku warstw 
pasywacji, podk∏adu oraz poliestru na∏o˝onych na stal 
galwanizowanà zanurzeniowo. Spód blachy jest pokryty 
specjalnie wzmocnionym lakierem. ˚adne pow∏oki nie 
zawierajà PCV.

1. Blacha stalowa
2. Warstwa ocynku
3. Warstwa pasywacyjna
4. Farba gruntowa
5. Powłoka wierzchnia ‑ HBP
6. Warstwa ochronna
7. Warstwa spodnia ‑ specjalnie wzmocniony lakier
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Kolorowy poliester HB

Wi´cej informacji na temat blach 
p∏askich na ràbek stojàcy PLX mo˝na 
uzyskaç na stronie: 

www.lindab.pl

Asortyment obejmuje:

•  kolorowe powlekane poliestrem HB 
arkusze blachy stalowej

•  1� kolorów

•  Alucynk ‑ blacha stalowa powlekana 
aluminium i cynkiem

•  jakoÊç stali PLX dla pokryç dachowych 
na ràbek stojàcy (krycie ze zwoju lub  
z krótkich arkuszy ∏àczonych na ràbek)

•  jakoÊç stali PFA w przypadku paneli 
elewacyjnych i elementów obróbki 
blacharskiej

Alucynk Lindab
Zarysowania i obci´te kraw´dzie sà chronione przed korozjà dzi´ki procesowi 
katodowemu zachodzàcemu mi´dzy pow∏okà alucynkowà a stalà. Cienka 
pow∏oka polimerowa chroni materia∏ przed zabrudzeniami pochodzàcymi  
od palców monterów, co eliminuje ryzyko powstania korozji podczas  
monta˝u oraz u∏atwia prace z materia∏em.



Mocne pow∏oki w wielu kolorach 
Oferujemy 1� tradycyjnych i nowoczesnych kolorów z matowym  
lub b∏yszczàcym wykoƒczeniem. Pow∏oka z poliestru 
HB to nowoczesne po∏àczenie grubszych warstw oraz 
wysokowytrzyma∏ych ziaren, w celu uzyskania odpornoÊci  
na zadrapania oraz ogólne zu˝ycie i uszkodzenia.  
Wykoƒczenie nie zawiera PCV. 

Paleta kolorów mo˝e ulec zmianie. 
Najnowsze informacje na temat produktów mo˝na uzyskaç  
pod nr infolinii 0801 667 669.

Biały Jasnoszary ˚ó∏ty Bràzowy

Ceglasty Czerwony Patynowy Zielony

Szary Cynkowoszary Grafitowy Czarny

Jasnoniebieski Lazurowy Miedziany metalic Srebrny metalic

Antracyt metalic 



Szeroki zakres  
kolorów
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Lindab Profile to oddzia∏ Lindab Group zajmujàcy 

si´ rozwojem, produkcjà i sprzeda˝à wydajnych, 

ekonomicznych i estetycznych rozwiàzaƒ  

dla przemys∏u budowlanego wykorzystujàcych 

stal i blach´ stalowà cienkà. 

Oferujemy pe∏en zakres produktów od pe∏nych 

systemów budynkowych do pojedynczych 

komponentów dla ka˝dego rodzaju zabudowy  

lub budynków komercyjnych i przemys∏owych. 

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w �� krajach 

Europy. Nasza siedziba g∏ówna znajduje si´ w Förslöv 

na po∏udniu Szwecji.

Szeroki zakres  
kolorów

Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 489 88 00-01
fax: +48 22 751 96 67
e-mail: info@lindab.pl
www.lindab.pl
Infolinia: 0801 667 669


