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Lindab Topline® cserepeslemezek
Lindab Topline cserepeslemez sajátossága, hogy mintázata igazi cserép
tetô látszatát kelti, ugyanakkor megfelel új épületek fedéséhez, valamint
régi házak tetôfelújításához. Tartósságát garantálja, hogy kiváló minô
ségû acélból készül, nagy terhelést bír, nem repedezik, és nem törik.
A Lindab Topline több éves termékfejlesztés és az acél alapanyagú
fedôanyagokkal elért tapasztalatok eredménye. Az alapos fejlesztés és
a toldások átgondolt kialakítása garantálja a 100 %-os vízzáróságot.
A lemezek 1 méter fedési szélességûek és legfeljebb 6,14 méter hosszú
ságúak, az egyéni igényeknek megfelelôen kerülnek gyártásra. Mivel
pontosan a tetô méretének megfelelô hosszúságú lemezekkel készíthetô
el a fedés, minimális hulladékkal kell számolni szabályos, négyszög
rajzolatú tetôfelületek esetén.
A tetôlemezek súlya szinte elhanyagolható, egy négyzetméter tetôfedô
anyag mindössze 5 kg-ot nyom, ezért tetôfelújításkor cserepeslemezein
ket közvetlenül rá lehet helyezni a régi fedésre (eternit, palatetô) anélkül,
hogy az alatta lévô szerkezetet különösebben meg kellene erôsíteni.
Attól függôen, hogy milyen hatást kíván elérni, a Lindab profilválaszték
széles választási lehetôséget kínál: LPA, LPA Nova, LPA Maxi és LPA
Classic, LPA Scandic, LPA Nordic, Topline Roca – Toscana, Madera,
Rustica és Serena.
A Lindab cserepeslemezek típustól függôen négyféle – poliészter, matt
poliészter, valamint TC50 (TopCoat) és kôzúzalékos – bevonattal készül
nek.A bevonatokhoz széles színskála tartozik, amelyek segítségével
könnyen kiválasztható a megrendelô számára legmegfelelôbb szín.
A Lindab a rendszer minden egyes elemére 15 év garanciát vállal,
természetesen szakszerû kivitelezés és karbantartás mellett.
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Lindab Topline® cserepeslemezek
LPA Nova
Az LPA Nova cserepeslemez paraméterei szinte teljes egészében meg
egyeznek a hagyományos LPA lemezével. A legnagyobb különbség a két
lemezben, hogy az LPA Nova lemezek eresz felôli vége hullámban van
vágva, ezzel esztétikus megjelenést adva a tetônek.

LPA Classic
Az LPA Classic lemez kifejezetten régi, zsindellyel vagy cseréppel fedett
tetôkfelújítására lett kifejlesztve. A lemezeket speciális, standard méretben
905 mmhosszúságban gyártjuk. A kisméretû táblák megkönnyítik és meg
gyorsítják a fedés készítését. A lemezek szállítása egyszerû, problémamentes.

LPA Maxi
Az LPA Maxi az LPA cserepeslemez továbbfejlesztett változata.
Ideális fedéstípus régi palatetôs építmények felújításához.
A hosszan elnyújtott cserépmintázatú lemezt gyakran alkalmazzák mezô
gazdasági építmények fedésére is.
A hosszabb hullámtávolság nagyobb szelementávolságot tesz lehetôvé,
amellyel akár 30%-kal is csökkenthetô a tetôszerkezet költsége.

LPA Nordic
A Lindab LPA Nordic profilozott acéllemez modern, alacsony hullámú cserép
mintázattal. Könnyû, mégis erôs és stabil tetôburkolat, minimális karban
tartást igénylô felülettel. A megszokottnál nagyobb fedési szélesség miatt

színoldal

anyagtartalékos, gyors tetôkivitelezést eredményez. A fedéstervek alapján
egyedileg rendelhetô gyártási hosszak minimális hulladékot biztosítanak.

fedőszélesség 1130 mm

Mindenféle hajlásszögû magas tetôhöz használható, egészen 14°-os alsóha
tárig.Alacsonyabb teherbírása miatt fôként kisebb épületek, családi házak
tetôfelújításához ajánljuk.

LPA Scandic
A Lindab Scandic profilozott acéllemez, modern dinamikus cserép mintázattal.
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felülettel. Kontúros vágási felülettel könnyû szerelést, esztétikus tetôlezá
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Könnyû, mégis erôs és stabil tetôburkolat, minimális karbantartást igénylô
fedőszélesség 1000

rástbiztosít. Speciális, rejtett rögzítése biztonságos, beázásmentes fedést
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rendelhetô; valamint gyors szállítást és hatékony szerelést tesz lehetôvé. A
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tesz lehetôvé. Fix hosszmérete miatt akár fedési terv kidolgozása nélkül is
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pontos kivitelezés érdekében az LPA Scandic esetén ajánljuk az indító profil
használatát. Elhelyezése 250 mm-ként az elsô táblasor aljánál.
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Mindenféle magas tetôhöz használható, egészen minimum 14°-os tetôhaj
lásig. Esztétikus és modern megjelenése alkalmassá teszi új lakóépületek és
régebbi családi házak, intézmények tetôfedésére; a palatetôk bontás nélküli
cseréjére.
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