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Krásná břidlicově 
šedá na střechu  
a nově i na okapy

Střechy a okapy 
ve stejné barvě!

Švédská kvalita 
Záruka až na 30 let

www.lindab.czwww.lindab.cz
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Lindab  |   povrchové úpravy

Již více než 50 let se společnost Lindab zabývá vývojem, výrobou 

a dodávkou produktů z tenkostěnného ocelového plechu. Důmysl-

nými řešeními a výjimečnou kvalitou určoval Lindab od počátku směr 

vývoje ve svém oboru a stal se synonymem pro výrobky z lakované-

ho plechu.

Na úspěchu našich produktů má velký podíl materiál, který je 

na jejich výrobu použit. Právě vlastnosti a kvalita suroviny jsou 

pro správnou funkci a životnost výsledného produktu rozhodující, 

a proto věnujeme jejímu výběru a testování mimořádnou pozornost. 

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je 

Barevné škály NCS a RAL

Na trhu existuje několik standardů pro určování barevných odstí-

nů. Mezi nejrozšířenější patří škály RAL a NCS. Zatímco soubor 

RAL (RAL Classic) obsahuje 213 barevných odstínů, barevná šká-

la NCS (NCS Edition 2) je mnohem širší a zahrnuje 1950 barev-

ných vzorů. Barevný sortiment Lindab vychází se standardu NCS 

Edition 2, díky čemuž máme větší kontrolu nad požadovaným 

odstínem a můžeme zaručit větší barevnou shodu mezi různými 

opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. 

systém povrchových úprav (viz. obrázek níže), jehož úkolem je vedle 

zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před 

účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou tři typy systémů povrchových úprav, Classic, 

Premium a Elite, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou 

UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední 

řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak 

můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen 

skvěle vypadat ale také bezvadně fungovat.

výrobními šaržemi vstupního materiálu. V popisu jednotlivých barev 

je uvedeno číslo barvy Lindab, název a zkratka barvy, odpovídající 

kód NCS a označení nejbližšího odstínu RAL. 

Barevné podání tisku se může lišit od skutečných barev povr-

chových úprav. Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na 

prodejních místech Lindab.

Materiál Lindab

Základní vrstva
Pasivační přípravek

Pokovení
Ocel

Pokovení

Pasivační přípravek

Povrchová úprava rubové 
strany

Finální povrchová úprava

Vysoká odolnost a šetrnost 
k životnímu prostředí

Výrobky Lindab jsou výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností. 

Jejich používání je snadné a díky použitému materiálu budou krás-

né a funkční po mnoho let. Produkty z oceli jsou odolné, trvanlivé, 

vyžadují minimální údržbu a navíc jsou plně recyklovatelné!

Skladba materiálu Lindab Classic, Premium, Elite
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Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev 

a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji vyu-

žívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné 

hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou Classic se pro 

své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administra-

tivních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných 

budov a rodinných domů.

vlastnosti

• široká škála barev

• 2 možnosti struktury povrchu 

 – lesklý a matný

•  nízká cena

Rainline Taškové krytiny Seamline SRP Click Trapézové plechy Rovinné plechy

- Classic - Classic Classic Classic

- Premium Premium Premium Premium Premium

Elite Elite Elite Elite Elite Elite

Záruka
15 let*

Systém povrchové úpravy Premium poskytuje zvýšenou odolnost 

proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší ži-

votností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná 

stabilita povrchu Premium zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá 

desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměr-

ně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také 

větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava Premium je moder-

ní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

vlastnosti

• vysoká odolnost proti UV záření 

 a znečištěnému ovzduší

• vynikající ochrana proti korozi

• vysoká barevná stabilita

• odolný proti mechanickému poškození

• atraktivní odstíny

• příznivá cena

Záruka
20 let*20 let*20 let*

Classic systém povrchových úprav C

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, 

je systém povrchové úpravy Elite ta nejlepší volba! Díky unikátnímu 

složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parame-

trech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povr-

chová úprava Elite má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odol-

nosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV 

stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití 

tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové 

krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější 

strojové nebo mechanické zpracování.

vlastnosti

• vynikající ochrana proti UV záření 

 a znečištěnému ovzduší

• poskytuje nejlepší ochranu proti korozi

• největší barevná stabilita

• nejlépe odolává mechanickému poškození

• nejdelší předpokládaná životnost

• atraktivní odstíny

Záruka
30 let*30 let*30 let*

* - více informací v záručním listu Lindab, který je umístěn na www.lindab.cz

Elite systém povrchových úprav E

PremiumNOVINKA systém povrchových úprav P
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Okapový systém Lindab Rainline je vyráběn z předlakované oceli 

o síle 0,6‑0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou Elite. Díky 

tomu je velice pevný a extrémně odolný vůči vnějším vlivům. Všech-

ny komponenty systému do sebe perfektně zapadají a jeho sestave-

ní je tak snadné a rychlé. Vybrat si můžete ze tří velikostí a 10 odstínů 

včetně 3 metalických. Více na www.lindab.cz - Průvodce produkty 

– Střechy a fasády – Okapový systém Rainline

Okapový systém Lindab Rainline

* barevné odstíny barvy mědi jsou pouze na objednávku. 

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura jemně strukturovaná

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   7037
struktura jemně strukturovaná

001 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura jemně strukturovaná

035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7016
struktura jemně strukturovaná

Elite systém povrchových úprav E

Magestic systém povrchových úprav

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav



6

Lindab  |   barevný sort iment

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob jak 

zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují 

vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky 

na údržbu. Vybrat si můžete z krytin Lindab Topline, Ideal, Mega 

a Goodlock*, 3 systémů povrchových úprav a celkem 16 barevných 

odstínů. Pro detailnější informace o taškových krytinách Lindab 

navštivte náš web www.lindab.cz - Průvodce produkty – Střechy 

a fasády – Taškové krytiny

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm

Dodává se také v matném provedení, tl. 0,5 mm

Taškové krytiny Lindab

088 břidlicově šedá matná
035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 8005-B20G
RAL   7016
struktura lesklá/matná

542 signálně modrá

kód barvy SIMO
NCS   S 4550-R90B
RAL   5010
struktura lesklá

022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS   S 2005-G60Y
RAL   7044
struktura lesklá, tl. 0,5 mm

152 pískově žlutá

kód barvy ZLUT
NCS   S 2040-Y10R
RAL   1002
struktura lesklá

874 tmavě zelená

kód barvy TMZE
NCS   S 6020-G30Y
RAL   6003
struktura lesklá

113 béžová

kód barvy BEZO
NCS   -----
RAL   1015
struktura lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura lesklá

747 vínově červená

kód barvy VINO
NCS  S 5040-Y90R
RAL   3011
struktura lesklá

758 tmavě červená
748 matná tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura lesklá/matná

434 hnědá
435 matná hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura lesklá/matná

742 cihlově červená
743 matná cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura lesklá/matná

412 sytě červená

kód barvy SYCE
NCS   S 2070-Y90R
RAL   3000
struktura lesklá

015 černá
016 matná černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura lesklá/matná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura lesklá

010 bílá

kód barvy BILA
NCS   S 0502-G
RAL   9010
struktura lesklá

078 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura lesklá

Classic systém povrchových úprav C

M M M

M

M

M

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav
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778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   9007
struktura jemně strukturovaná

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm

Premium systém povrchových úprav P

Elite systém povrchových úprav E

035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 8005-B20G
RAL   7016
struktura jemně strukturovaná

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav
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Trapézové plechy patří dlouhá léta k osvědčeným materiálům pro 

opláštění především průmyslových a zemědělských staveb. S rozvo-

jem technologií povrchových úprav se rozšířily možnosti použití také 

na administrativní budovy, bytové domy ale své využití najdou také 

při realizacích rodinných domů. Mezi největší výhody trapézových 

plechů patří vedle snadné a rychlé montáže také možnost použití 

od velmi nízkých sklonů, snadná údržba a příznivá cena. Z nabídky 

Lindab si můžete vybrat velké množství profilů v různých tloušťkách 

a v ucelené řadě povrchových úprav. Více na www.lindab.cz – Prů-

vodce produkty – Střechy a fasády – Trapézové plechy.

Trapézové a rovinné plechy Lindab Coverline

542 signálně modrá

kód barvy SIMO
NCS   S 4550-R90B
RAL   5010
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

088 břidlicově šedá matná
035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 8005-B20G
RAL   7016
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

874 tmavě zelená

kód barvy TMZE
NCS   S 6020-G30Y
RAL   6003
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS   S 2005-G60Y
RAL   7044
struktura lesklá
dostupná tl. 0,5 mm

152 pískově žlutá

kód barvy ZLUT
NCS   S 2040-Y10R
RAL   1002
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

113 béžová

kód barvy BEZO
NCS   -----
RAL   1015
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

412 sytě červená

kód barvy SYCE
NCS   S 2070-Y90R
RAL   3000
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

015 černá
016 matná černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5 mm

010 bílá

kód barvy BILA
NCS   S 0502-G
RAL   9010
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

078 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6/0,75 mm

434 hnědá
435 matná hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

742 cihlově červená
743 matná cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5 mm

758 tmavě červená
748 matná tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura lesklá/matná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

747 vínově červená

kód barvy VINO
NCS  S 5040-Y90R
RAL   3011
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

Classic systém povrchových úprav C

M

M

M

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

M

Dodává se také v matném provedeníM

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav

M
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434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5mm

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5mm

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná
dostupná tl. 0,5 mm

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5/0,6 mm

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5mm

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   9007
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 8005-B20G
RAL   7016
struktura lesklá
dostupné tl. 0,5 mm

Premium systém povrchových úprav P

Elite systém povrchových úprav E

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav
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Inspirací pro Lindab SRP Click je tradiční falcová krytina se stojatou 

drážkou. Od té si propůjčila elegantní vzhled a možnost použi-

tí od minimálních sklonů. Inovací je pak systém SRP Click, díky 

kterému je montáž snadná a velmi rychlá. Hlavní výhoda spočívá 

v podélné zaklapávací drážce, kterou se lamely vzájemně spojují. 

Díky chytře tvarovanému zámku, dojde k pevnému zaklapnutí lamel. 

V drážce jsou také ukryty vruty kotvící krytinu k podkladu, které jsou 

tím pádem skyty před povětrnostními vlivy a neruší hladký vzhled 

krytiny. Také krytina Lindab SRP Click je k dispozici ve 3 systémech 

povrchových úprav a mnoha atraktivních odstínech. Díky tomu může 

Váš dům získat individuální vzhled přesně podle Vašich představ. 

Více na www.lindab.cz – Průvodce produkty – Střechy a fasády – 

Krytina SRP Click

Lindab SRP Click

434 hnědá
435 matná hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura lesklá/matná

874 tmavě zelená

kód barvy TMZE
NCS   S 6020-G30Y
RAL   6003
struktura lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura lesklá

022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS   S 2005-G60Y
RAL   7044
struktura lesklá

088 břidlicově šedá matná
035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 8005-B20G
RAL   7016
struktura lesklá/matná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura lesklá

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura lesklá

747 vínově červená

kód barvy VINO
NCS  S 5040-Y90R
RAL   3011
struktura lesklá

Classic systém povrchových úprav C

M

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura lesklá

M

015 černá
016 matná černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura lesklá/matná

M

Dodává se také v matném provedeníM

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav
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044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   9007
struktura jemně strukturovaná 

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná 

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura matná

035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE
NCS   S 8005-B20G
RAL   7016
struktura jemně strukturovaná 

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura matná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná 

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura matná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná 

Elite systém povrchových úprav E

Premium systém povrchových úprav P

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav
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Plech určený pro drážkovou krytinu Seamline je unikátní materiál, jehož 

použití se neomezuje pouze na dvojitou stojatou drážku, ale možnosti 

jeho aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř neomezené. Na jeho 

výrobu je použita jemnozrnná, tažná ocel a celá řada revolučních tech-

nologií a výsledkem je produkt, jehož vlastnosti daleko předčí ostatní 

exteriérové materiály používané ve stavebnictví. V nabídce v tloušťce 

0,6 mm s povrchovou úpravou Premium a Elite, kde je možné volit 

i mezi několika matnými odstíny. Zcela unikátní volbou je pak luxusní 

hliníkové provedení krytiny o tl. 0,8 mm s povrchem PVDF, které před-

stavuje špičku v UV odolnosti a barevné stálosti. Více informací o krytině 

se stojatou drážkou Seamline naleznete na www. lindab.cz – Pruvodce 

produkty – Strechy a fasády – Drážková krytina Seamline.

Plech pro falcování Seamline

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

001 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura jemně strukturovaná

022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS   S 2005-G60Y
RAL   7044
struktura jemně strukturovaná

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   7037
struktura jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura jemně strukturovaná

778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná

Premium systém povrchových úprav P

Elite systém povrchových úprav E

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná

M M M M
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015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura lesklá

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura lesklá

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura lesklá

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   7037
struktura lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura lesklá

ALU PVDF systém povrchových úprav

systém povrchových úpravDurafrost

* ALU PVDF je hliníkový svitkový plech pro falcování

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav

874 tmavě zelená

kód barvy TMZE
NCS   S 6020-G30Y
RAL   6003
struktura jemně strukturovaná

502 světle modrá

kód barvy SVMO
NCS   S 4030-B10G
RAL   5024
struktura jemně strukturovaná

558 azurově modrá

kód barvy AZUR
NCS   S 5030-R90B
RAL   5009
struktura jemně strukturovaná

461 kamenná šeď

kód barvy KASE
NCS   S 3502-Y
RAL   7038
struktura jemně strukturovaná

830 borovicově zelená

kód barvy BOZE
NCS   S 7010-G30Y
RAL   6020
struktura jemně strukturovaná

022 světle šedá

kód barvy SVSE
NCS   S 2005-G60Y
RAL   7044
struktura jemně strukturovaná

044 šedá metalíza

kód barvy SEME
NCS   S 600-N
RAL   7037
struktura jemně strukturovaná

001 antická bílá

kód barvy ANTI
NCS   S 1502-Y
RAL   9002
struktura jemně strukturovaná

778 barva mědi

kód barvy REZV
NCS   S 4030-Y60R
RAL   8003
struktura jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
NCS   ---
RAL   9006
struktura jemně strukturovaná

M M

Dodává se také v matném provedeníM

015 černá

kód barvy CERN
NCS S 9000-N
RAL 9011
struktura matná, hrubá

455 titanově šedá

kód barvy TISE
NCS S 7502-B
RAL 7016
struktura matná, hrubá

217 cementově šedá

kód barvy CESE
NCS  S 2500-N
RAL 7038
struktura matná, hrubá

242 střední šedá

kód barvy STSE
NCS S 6502-G
RAL 7012
struktura matná, hrubá
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Bezpečnostní prvky střech PROTECTLINE

Oboustranně lakované plechy

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
RAL   3009
struktura lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET
RAL   9006
struktura strukturovaná
dostupné tl. 0,6 mm

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
RAL   7011
struktura lesklá

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
RAL   7011
struktura strukturovaná
dostupné tl. 0,6 mm

015 černá

kód barvy CERN
RAL   9005
struktura lesklá

434 hnědá

kód barvy HNED
RAL 8017
struktura lesklá

434 hnědá

kód barvy HNED
RAL 8017
struktura strukturovaná
dostupné tl. 0,6 mm

742 cihlově červená

kód barvy CICE
RAL   8004
struktura lesklá

001 antická bílá

kód barvy ANTI
RAL   9002
struktura strukturovaná
dostupné tl. 0,6 mm

010 bílá

kód barvy BILA
RAL   9010
struktura lesklá

POZINK

kód barvy PZ

Systémy Protectline jsou určeny pro zabezpečení střechy před sjíž-

děním sněhu, nebo umožnění bezpečného pohybu osob po střeše. 

Tyto výrobky jsou certifikované a prakticky prověřené.  Systém 

Protect je soubor výrobků vyznačující se vysokou únosností a spo-

lehlivostí. Naleznete v něm lávky, žebříky, nebo sněhové zábrany. 

Lindab Safety je další alternativou k systému Protect. Obsahuje 

Oboustranně lakovaný materiál je dodáván v podobě tabulí 

1250x2000 mmm a jsou skladem v níže uvedených odstínech. 

Ostatní barvy v poznámce jsou na objednání. Tyto tabule jsou pl-

stejná řešení pro bezpečnost střechu, ale k jejich dosažení využívá 

odlišné komponenty. Liší se všechny součásti systému a nelze proto 

výrobky Safety kombinovat s řadou Protect. Safety je jednodušší, 

méně nákladné, ale perfektně funkční řešení sněhových zábran, 

střešních lávek, žebříků a dalších prvků ochrany práce a pohybu 

po střechách. 

nohodnotně upraveny úpravou Elite na líci i rubu a používají se na 

výrobu nástřešních žlabů, nebo jiných klempířských výrobků, které 

vyžadují oboustrannou povrchovou úpravu.

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav

* Odstíny 015, 044, 742, 758, 778, 830 na objednávku - Min. 25 tabulí 
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Střešní krytina Goodlock

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS  S 4040-Y80R
RAL   8004
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

Elite systém povrchových úprav E

434 hnědá

kód barvy HNED
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

015 černá

kód barvy CERN
NCS   S 9000-N
RAL   9005
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

742 cihlově červená

kód barvy CICE
NCS   -----
RAL   8004
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

087 tmavě šedá

kód barvy TMSE
NCS   S 7005-B20G
RAL   7011
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS   S 5040-Y80R
RAL   3009
struktura jemně strukturovaná
dostupné tl. 0,5 mm

M MM M

758 tmavě červená

kód barvy TMCE
NCS  S 5040-Y90R
RAL   3009
struktura matná
dostupné tl. 0,5 mm

M

Dodává se pouze v matném provedeníM

Premium systém povrchových úprav P
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Lindab s.r.o.
 

Sídlo společnosti: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně 

 Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče 

 Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Oblastní zástupci:
Praha a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545

Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202 ❙ Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660

Severní Morava, tel.: +420 602 544 616 ❙ Jižní Morava, tel.: +420 724 291 318

e‑mail: info@lindab.cz

www.lindabstrechy.cz ❙ www.lindab‑stavby.cz ❙ www.okapyprovas.cz

Divize Lindab Stavební komponenty je  

jednou z obchodních oblastí Lindab Group, 

která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, 

ekonomická a estetická systémová řešení  

z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých sta-

vebních prvků až po kompletní stavební systémy 

pro všechny druhy budov, včetně obchodních 

a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förs-

löv na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné 

době zastoupen ve více než 25 zemích po celé 

Evropě. 
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