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Lindab   |   we simplify construction

A mezôgazdaság, az ipar, a kereskedelem, a logisztika, a sport és az üzleti élet számos 
területén nélkülözhetetle nek a nagy légterû épületek, csarnokok. A nagy fesztávol-
ságok építészeti áthidalásakor  manapság már nyilvánvaló megoldást jelentenek az acél 
könnyû szer kezetes technológiával épült csar  no  kok, melyek gyorsan és rendkí vül  
gazdaságosan szerelhetôk az  egy  szerû mag- és gabonatárolóktól,  raktárak tól, gyár-
tó és összeszerelô üze mek  tôl a speciálisabb igényeket kielégítô bemutatótermeken, 
sportcsarnokokon, kereskedelmi épületeken át az exkluzívabb  megoldásokkal: üveg 
portálokkal és acél tartóelemekkel készült irodaháza kig. 

A Lindab ötven évvel ezelôtt bevonatos, tûzi horganyzott acél ereszcsatornák gyártá-
sával kezdte, melyet a magas minôségi színvonalú fal- és tetôburkolati elemek, késôbb 
pedig az acél tartószerkezetek követtek. Mára a Lindab a könnyûszerkezetes 
építôipari piac számára fejlesztett, gyártott és forgalmazott tûzi horganyzott acél-
lemez alapanyagokból rendkívül széles termékválasztékot kínál, amelyekbôl 
készült  szerkezetek megfelelnek a sokrétû mûszaki követelmény-rendszernek és a 
vízelvezetési, hô- és hangszigetelési, párazárási, légzárási, akusztikai, tûzvédelemi és 
teherbírási paramétereknek egyaránt.

A Lindab által forgalmazott építôipari lemeztermékek alapját a svéd acélipar által gyártott kiváló minôségû, idôjárásálló 
finomacél lemezek adják, melyek tartósak, rugalmasak, nagy szilárdságúak és jelentôs teherbíró képességgel rendelkeznek.  
Az alapanyagok tulajdonságai pontosan követik a belôlük készülô késztermékekkel szemben támasztott tartós sági, teherbírási 
vagy akár tûzállósági elvárásokat. A Lindab a csarnokrendszer elemeire – bevonattól függôen – hosszú  távú (15 ill.  30 éves) 
garanciát vállal, azok valós élettartama pedig a környezeti hatásoktól függôen akár 50-100 év. 
Az elemek pontos gyártási geometriája, magas teherbírása, kis önsúlya, tartóssága, továbbá a rendszerek egyszerû, száraz 
technológiájú szerelhetôsége nemcsak az új létesítésû épületek gyors és gazdaságos szerelését teszik lehetôvé, de a meglévô 
szerkezetek felújítására is tökéletes megoldást kínálnak. Lényegesen megkönnyíti és egyszerûsíti továbbá a  kivitelezést, hogy 

Megbízható Lindab csarnokrendszerek
– egyedi, tartós, gyors, gazdaságos!

Az Új Széchényi Terv számos pályázati lehetôséget kínál vállalkozások és önkormányzatok 
részére. A termelôi-szolgáltatói tevékenységekhez kapcsolódó kiírások keretében többek 
között új épületek építésére, meglévô épületek átalakítása, bôvítésére, korszerûsítésére, 
helyreállítására, felújítására, illetve a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtására 
lehet pályázni. Az alábbiakban az ingatlan-beruházásokhoz kapcsolódó programok, alprog-
ramok olvashatóak:

1. Vállalkozásfejlesztési program
Telephelyfejlesztés a régiókban
Ipartelepítés a régiókban
Környezeti célú fejlesztések
Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
Mikrovállalkozások fejlesztése

2. Tudomány-innováció alprogram
Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

3. Közlekedésfejlesztési program
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

Az egyes pályázatokról bôvebben az Új Széchenyi Terv honlapján, a http://ujszechenyiterv.gov.hu/ oldalon olvashat.
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Az acél váz gyors szerelhetôsége 
erôteljesen felértékelôdött a mai világban 

Interjú Dr. Seregi Györggyel, 
a Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület elnökével, Széchenyi-díjas építômérnökkel

Mit hívhatunk könnyûszerkezetes épületnek?
A könnyûszerkezetes építés olyan gépesített, rendszerelvû 
építési mód, melynek elemeit ipari üzemekben elôre gyártják 
és a helyszínen száraz kötéssel (például csavarozással) ösz-
szeszerelik. Jellemzôje, hogy általában az épület acél vázzal 
épül és a térelhatároló elemei a 100-150 kg/m²-t nem haladják 
meg. A váz másodrendû tartóelemeinél vékonyfalú acélszel-
vényeket használnak, a tetô és oldalfalak burkolata mûanyag 
bevonatú acél-hullámlemez, vagy építôelemek, melyek közé 
ásvány-, vagy üveggyapot, illetve mûanyagbázisú könnyû 
szigetelôanyag kerül. A legfontosabb tulajdonsága ennek az 
építési módnak a gyorsaság és a gazdaságosság.

Mik az elônyei a könnyûszerkezetes épületeknek?
Az acél váz gyors szerelhetôsége erôteljesen felértékelôdött 
a mai világban, hiszen manapság már sokat számít, ha egy 
benzinkút kiszolgáló épülete, egy tornacsarnok, vagy egy rak-
tárépület pár hónap alatt elkészülhet. A könnyûszerkezetes 
építkezés elônye, hogy a vázszerkezet és a többi alrendszer 
(térelhatárolások, válaszfalak, kapuk, födémek, épületgé-
pészet stb.) elemei elôregyártó üzemekben párhuzamosan 
készülhetnek, így ezeket a helyszínen száraz kötési móddal 
csak össze kell szerelni.  A kivitelezés ideje így rendkívül le-
rövidül és nem függ az idôjárástól sem. A könnyûszerkezetes 
építési rendszerek nyitottak, ami azt jelenti, hogy bármilyen 
kompatibilis alrendszert be tudnak fogadni: például a váz-
szerkezetre különféle térelhatárolásokat lehet beépíteni. A 
könnyûszerkezetes épületek elônyeit fôként a csarnok jellegû 
épületeknél lehet kihasználni, hiszen ezeknél elsôrendûen 
fontos, hogy ha egy üzemi csarnokban a gyártástechnológia 
megváltozik, az épület könnyen átalakítható, vagy bôvíthetô, 
módosítható legyen. További nagy elônyük, hogy ezzel az 
építési móddal nagy légterû, oszlopok nélküli, hatalmas belsô 
tereket lehet kialakítani.

A mostani beruházói trendeket figyelembe véve, milyen 
épületek készülnek ezzel a technológiával?
Magyarországon leginkább az egyszintes csarnok jellegû épü  le -
teket építik acél könnyûszerkezetes technológiával. Külön  érde-
mes kiemelni, hogy hazánkban a kereskedelmi  célú épületeknél, 
bevásárlóközpontoknál az úgynevezett vegyes  techno lógia ho-
nosodott meg, amikor az épület vázát  vasbeton alkotja, melyre 
a másodlagos vázszerkezet – a tetôszerkezet, az oldalburkolat 
– könnyûszerkezetes technikával kerül beépítésre. Tôlünk nyu-
gatra, például Angliában most kezd elterjedni a labdarúgó stadi-
onok lefedése könnyû, szétnyit ható acélszerkezetes tetôvel. Itt-
hon a sportcsarnokok közül a Buda pest Aréna a legismertebb, 
melynek tetôszerkezete ezzel a technológiával épült. Ugyan-
akkor Nyugat-Európában és Amerikában gyakran építenek 
könnyûszerkezetes technoló giával többszintes irodaépületeket 
is, illetve egy, vagy akár többszintes lakóépületeket, készházakat 
is. Sôt nem is kell ilyen messzire menni, a szomszédos Auszt-
riában a lakóépüle tek nek már a 15-20%-a könnyûszerkezetes 
technológiával épül. Örvendetes,  hogy hazánkban is terjedôben 
vannak a különféle típusú könnyûszerkezetes készházak, így az 
acélvázas megoldások is.

Mik a tapasztalatai a Lindab termékeivel kapcsolatban?
A hazai építészetben a horganyzott és mûvileg lakkozott ele-
mek elterjedése nagyban köszönhetô a Lindabnak, mely sok 
újítást vezetett be a magyarországi építôiparba. Magas fokú 
a különféle vékonyfalú, hidegen hengerelt szelvények fejlesz-
tése. A csatornaelemek, a cserepeslemezek, az épületgépé-
szeti rendszerek mind a könnyûszerkezetes építést szolgálják.  
A Lindab elônye, hogy komplett rendszerekben gondolko-
dik, melyekhez az alrendszereket is maga gyártja, így tulaj-
donképpen a teljes könnyûszerkezetes termékkínálat azonos 
minôségben kerül a kivitelezôhöz, ami lényegesen megköny-
nyíti és egyszerûsíti is a kivitelezést. A vállalat ráadásul a lehetô 
legmesszemenôbbekig tud garanciát vállalni a termékeire.

Hogyan látja az acél könnyûszerkezetes építkezés jövôjét?
Bár a gazdasági recesszió miatt valamelyest visszaesett  a 
megrendelôi állomány – ez a teljes építôipari szegmens re vo-
natkozik – számos nagy, jelenleg is futó hazai könnyû szer ke-
zetes beruházást lehetne említeni. Ezek egyik legismertebb-
je  a kecskeméti Mercedes gyár épületegyüttese, melyek-
ben acélvázas, könnyûszerkezetes épületek is készülnek. A 
könnyûszerkezetes építészet elterjedésében sokat segít a 
számítógépes tervezés térnyerése, mely lehetôvé teszi a gyors 
ajánlatadást, a gyártást, a szállítás és szerelés összehango-
lását.  Úgy vélem hazánkban, a mezôgazdaságban még 
számos kiaknázatlan lehetôség rejlik a könnyûszerkezetes 
építészet számára. Nem véletlen, hogy az utóbbi idôben sok 
gabonatároló épült ezzel az építési móddal. Ebben az ágazat-
ban különösen fontos tényezô a gyorsaság, hiszen ha egy-egy 
terménybôl a jó idôjárási körülmények miatt nem várt módon 
magas lett a termés, 2-3 hónap alatt fel lehet építeni egy ter-
ményraktárt.

a csarnokrendszer minden eleme azonos  minôségben ke-
rül a kivitelezôhöz. A hazai gyártás  lehetôvé teszi, hogy a 
Lindab rövid határidôre és rendkívül pontosan vállaljon 
szállítást, valamint adott esetben – akár  egy téves anyag-
kalkuláció okán – a lehetô legrövidebb idô alatt újabb 
mennyiséget képes küldeni. A Lindab csarnokrendszer 
további elônye, hogy a termékek nemcsak a Lindab rend-
szerén belül kompatibilisek egymással, hanem egyéb 
anyagokhoz, rendszerekhez is könnyen kapcsolódnak. 
Magyarországon igen gyakoriak az úgynevezett vegyes 
szerkezetû csarnokok, például amikor elôre gyártott vas-
beton vázra kerül komplett könnyûszerkezetes tetô- és 
falrendszer; a Lindab csarnokrendszer meg oldásai  ilyen 
esetekben is könnyen, gazdaságosan alkalmazhatók.

A gyártósorokat, nagy értékû berendezéseket, mezô gaz-
da sági terményeket tároló csarnokok esetében kiemelten  
fontos, hogy a magas minôségû anyagok megfelelô szak-
mai színvonalon kerüljenek beépítésre. A nem megfelelô 
tervezés, kivitelezés, valamint a hiányos minôségû termé-
kek beépítése késôbb komoly problémákat, nagy vagyoni 
kárt okozhatnak. 

Felelôsség és kötelezettség –  
segítünk eligazodni a jogi útvesztôben 

§
Az építkezés sokszereplôs, összetett folyamat, melyben 
a megfelelô beszállító kiválasztásához hasonlóan nagy 
felelôsséggel jár a megbízható kivitelezô és szakember ki-
választása is. Az építkezéssel kapcsolatos kötelezett-
ségeket és jogokat az 1997. évi Építési Törvény, valamint 
a hozzá kapcsolódó rendeletek szabályozzák, melyek 
meghatározzák a különbözô résztvevôk – az építtetô, 
tervezô mûszaki ellenôr, kivitelezô és felelôs mûszaki 
ellenôr – kötelezôen ellátandó feladatait. Rövid össze-
foglalónk segítségével Ön is könnyedén áttekintheti mely 
kötelezettségek hárulnak az építtetôre és hogy melyek a 
feladatai az építtetôt védô mûszaki ellenôrnek.

Az építtetô kötelezôen ellátandó feladatai:
• az építési engedélyezési és kiviteli tervek biztosítása, 
• az építésügyi hatósági engedélyek és szakhatósági 

engedélyek beszerzése, 
• valamint az építtetôt terheli a bejelentési kötelezettség,
• a kivitelezés ellenôrzése megbízott mûszaki ellenôrön 

keresztül,
• valamint az építtetôi fedezetkezelés biztosítása.

Kiemelten fontos feladatot lát el az építkezés során az 
építési mûszaki ellenôr, aki védi az építtetôt és képviseli  
jogait, valamint biztosítja a szakmaiságot az építkezés 
során. Fôbb feladatai:
• Közremûködik a terveztetéstôl az átadás-átvételig az 

engedélyeztetésben, a termékek megfelelôségének 
igazolásában, pénzügyi elszámolásokban.

• Felelôs az építési engedély és tervdokumentációk, va-
lamint az építési-szerelési szerzôdés betartásáért, az 
építési napló hatóságoknak történô átadásáért, a kivi-
telezés folyamatos ellenôrzéséért.

Minden esetben kötelezô írásos szerzôdést kötni a 
tervezôvel, aki a tervek szakszerûségéért, minôségéért, 
technológiai megvalósításáért és a szakmai jogszabályok  
betartásáért felel. 
• A tervezés jogosultsághoz, kamarai névjegyzéki re-

gisztrációhoz kötött tevékenység. 

Egyes esetekben – például tömegtartózkodásra szol-
gáló, katonai célú stb. épületek esetében – kötelezô 
tervellenôrt alkalmazni, aki az építtetô megbízására a 
kivitelezési tervdokumentáció, a tervezôi jogosultságok, 
a jogszabályok és szakhatósági elôírások betartatását 
ellenôrzi.

A kivitelezô feladatai és jogai:
• építési munkaterület átvétele/átadása/ôrzése,
• építési napló megnyitása és vezetése, 
• hatósági engedélyek meglétének ellenôrzése, 
• alvállalkozók kiválasztása és koordinálása. 

Az építési anyagok beszerzéséért és azért, hogy az épí té si 
termék alkalmas legyen a beépítésre, az anyag be szer zô 
felel. A vállalkozó elállhat a szerzôdéstôl, ha nem meg felelô 
anyagot kell beépítenie.

Felelôs mûszaki vezetô a kivitelezô alkalmazottja, 
megbízottja, aki

• biztosítja a teljes kivitelezés szakmai megfelelôségét 
• egyszemélyes felelôse a projekt megvalósításának 

(fôvállalkozó és alvállalkozó mûszaki vezetôje)
• tevékenysége jogosultsághoz, névjegyzéki regisztrá-

ci ó  hoz kötött
• Feladatai: 

– építési, szerelési munkára vonatkozó jogszabá lyok  
és hatósági engedélyek betartatása, ell enôr zé se (a 
tervek  és a szerzôdés alapján)

– építési napló vezetése, építési munkák szervezé se,  
alvállalkozókkal való együttmûködés, koordinálás, 
alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása

– átadás-átvételi eljárásban való közremûködés
– felelôs mûszaki vezetôi nyilatkozat kiadása a kivite-

lezés sikeres befejezésérôl

Lindab   |   we simplify construction |   Tudományos, szakmai interjúk  
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Az egységes európai tûzvédelmi szemlélet  
az acél könnyûszerkezet reneszánszát  
hozhatja el Magyarországon

Interjú Dr. Tóth Elekkel, 
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék egyetemi docensével
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Kérjük, röviden mutassa be az acél könnyûszerkezetes 
tech  nológiát!

A könnyûszerkezetes építészet a ’70-es években jött be ha-
zánkba. Amerikában a könnyû és gyors beépíthetôség miatt 
lett népszerû, Magyarországon természetesen akkoriban las-
sabban haladtak az építkezések, nálunk elsôsorban az anyag-
ban, az építési technikában rejlô újszerûség miatt volt kedvelt. 
Ám annak ellenére, hogy akkoriban a tervezéstôl a kivitelezé-
sig nemritkán 3 év is eltelt, mire egy könnyûszerkezetes épület 
megépült, még így is gyorsabb volt, mintha a kor meghatározó 
anyagából, vasbetonból készült volna.
A korai éveket alapvetôen a tûzállóság kérdése határozta 
meg, a tûzvédelem egy idôben drágább volt, mint maga az 
acélszerkezet; de azóta sokat fejlôdött a technika. Európában 
mára sokkal elterjedtebb az acél könnyûszerkezetes építke-
zés, mint hazánkban, ennek egyik oka lehet, hogy a magyar 
tûzvédelmi szabályok messze-messze szigorúbbak, mint az 
európaiak. Várható azonban egységes európai tûzvédelmi 
szemlélet kialakulása, – ennek jele, hogy a 2008-ban mó-
dosított és kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzatnak ép-
pen most jelent meg a tovább korrigált legújabb verziója a 
28/2011.(IX.6.) BM-rendeletben – mely a könnyû acélszerke-
zet újabb reneszánszát hozhatja el majd Magyarországon is.

 Hogyan jött létre a kapcsolat a BME és a Lindab között?

A Lindab a ’90-es években jelent meg a hazai piacon. Az ak-
koriban megjelent perforált acéllemez rendszerük kapcsán 
végzett a Hidak és Szerkezetek Tanszék tartószerkezeti vizs-
gálatokat, míg mi, a Magasépítészeti Tanszéken épületfizikai, 
hôtechnikai vizsgálatokat végeztünk a termék hazai engedé-
lyeztetése érdekében. A vizsgálatokból doktori és diploma-
munkák is készültek az egyetemen, ezek során már folyama-
tos volt a konzultáció a Lindabbal. Azóta is gyümölcsözô a 
kapcsolatunk, jelenleg tartószerkezetek és burkolatok terén 
végzünk közös hôtechnikai, energetikai fejlesztéseket; de a 
Lindab beépült az oktatási rendszerünkbe is. A Magasépíté-
szeti Tanszéken a csomóponttervezés, a homlokzattervezés 
és a tetôszerkezet tervezés kapcsán valamint az építéstech-
nológia témakörében, a szerelt technológiák oktatási modu-
lon belül tartunk Lindabbal kapcsolatos elôadásokat,  míg a 
Hidak és Szerkezetek Tanszéken a tartószerkezeti kialakítás 
oktatása kapcsán, kerülnek a Lindab megoldásai terítékre. 

Milyenek a tapasztalatai a hazai könnyûszerkezetes  
épületekkel kapcsolatban, mik az építészeti trendek?

A könnyûszerkezetes épületek esetében a csomópontok ki-
alakítása a legfontosabb feladat, mely nagy szakértelmet kí-
ván. Szerencsére a Lindab kiemelt figyelmet fordít a partnereik 
képzésére, akik így minden esetben tökéletes munkát tudnak 
végezni – amit egyébként a Lindab szigorúan meg is követel 
tôlük. 
Az acél könnyûszerkezetes építészet egyik legfôbb elônye, 
hogy az épületeket teljesen alá lehet rendelni az építtetôi igé-
nyeknek, nincs két egyforma csarnok. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a kereskedelmi épületeket leszámítva nincsenek igazán 
meghatározó építészeti trendek. A nagy bevásárló-csarno-
kok esetében a vegyes szerkezetû építési technika terjedt el, 
melyet legfôképp a hazai tûzbiztonsági szabályozás indokol. 
Ezeknél a csarnokoknál a korábban már említett rendkívül szi-
gorú hazai tûzvédelmi elôírások miatt a kedvezôbb tûzállósági 
paraméterekkel rendelkezô vasbeton tartószerkezetre kerül az 
acélszerkezettel felépített tetô, burkolat és homlokzat. Termé-
szetesen a vasbeton szerkezet miatt ilyenkor valamivel tovább 
tart a kivitelezés is.
Bár építészeti trendrôl nem lehet beszélni, de építtetôi trend ki-
alakulása kétség kívül megfigyelhetô a piacon: a megrendelôk 
egyre inkább a komplex rendszereket keresik, azaz teljes 
csarnokrendszert szeretnek vásárolni. A Lindab ezt az igényt 
partnerhálózatán keresztül elégíti ki, komplett csarnokrend-
szert és kivitelezôi hálózatot biztosítva vásárlóinak.

Folyamatos innováció – ez idáig négy 
doktori disszertáció született  
a Lindab termékeihez kapcsolódóan

Interjú dr. Dunai Lászlóval, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi tanár tanszékvezetôjével

A Lindab csarnokrendszerei vékonyfalú, hidegen alakított 
acélszerkezetekbôl állnak. Mit is jelent ez pontosan?

Az elnevezésben a vékonyfalú statikailag, a hidegen alakított 
pedig gyártástechnológiailag jellemzi a szerkezetet. Vékonyfa-
lú szerkezetnek azt nevezzük, melynél a keresztmetszetet al-
kotó lemezeknek nagy a szélesség-vastagság aránya. A hideg 
alakítás pedig a gyártástechnológiát jelenti, azaz azt, hogy 
szobahômérsékleten, élhajlítással, vagy hengereléssel alakít-
ják az acéllemezt, melynek keresztmetszeti kialakítása mindig 
az adott funkcióra optimalizálható. A kis lemezvastagság ösz-
szetetté teszi a stabilitási viselkedést és emiatt a szelvények 
érzékenyek a korrózióra is, de mivel a gyártás során korrózió-
védelemmel látják el a lemezeket – melyet az alakítási eljárás 
sem sért meg – hosszú távon megbízhatóan alkalmazhatók. A 
vékonyfalú, hidegen alakított lemezek és szelvények kiemelten 
alkalmasak csarnokok héjalására és másodlagos szerkezetei-
re; kis falvastagságuk miatt könnyûek, viszont fajlagosan nagy 
a teherbírásuk.

A Lindabbal régóta együttmûködnek, hogyan indult a kap-
csolatuk?

1995-óta állunk kapcsolatban. Az együttmûködésünket az in-
dította el, hogy az akkor még Svédországból importált szelvé-
nyekhez nem volt magyar méretezési háttér, így – a svéd kol-
légákkal együttmûködve – szabványharmonizációt végeztünk 
és méretezési eljárást dolgoztunk ki ezekre a szelvényekre. A 
méretezési táblázatokat követôen elkezdtünk együttmûködni 
a Lindabbal a méretezési szoftverek kifejlesztésében is. Ezt 
késôbb kiterjedt kutatás-fejlesztési együttmûködés követte, 
melynek keretében a Lindab termékekbôl szerkezeti rend-
szereket – kiscsarnok-rendszert, családiház-rendszert, fö-
démrendszert, rácsos tartókat, stb. – fejlesztettünk. Ez az 
együttmûködési forma a mai napig aktív.

Milyen szerepet játszik az egyetemi képzésben a 
Lindabbal való együttmûködés?

A kutatásokba mindig bevontunk egyetemi graduális és dok-
torandusz hallgatókat is, ennek eredményeként számtalan 
diplomamunka és ez idáig 4 doktori disszertáció született 
a Lindab termékekhez kapcsolódóan. Rendszeresen foly-
tak és folynak tudományos szintû elméleti és gyakorlati ku-
tatások és számos publikáció is megjelent ezek kapcsán. 
Az együttmûködésünk így tudományos szempontból is 
gyümölcsözô, de nem utolsó sorban azért is, mert ez idô alatt 
az említett rendszerek is összeálltak, ma már megvásárolható, 
piacon mûködô szerkezetek. 

|   Tudományos, szakmai interjúk  |   Tudományos, szakmai interjúk  Lindab   |   we simplify construction



11
www.lindab.hu

A Lindab könnyûszerkezetes csarnokrendszereinek 
nagy elônye a kis szerkezeti súly, a nagy teherbíró ké-
pesség, a változatos szerkezeti és építészeti kialakít-
hatóság, továbbá a szerelt jellegbôl következô rövid 
építési idô és az egyszerû bôvíthetôség. A cég nem 
típustervekkel, modulméretekkel dolgozik, hanem 
minden esetben egyedi tervezésû, az épület funkció-
jához és a helyi adottságokhoz igazodó testreszabott 
megoldást kínál.

Funkcionális szabadság
A Lindab csarnokok a gazdasági élet legkülönbözôbb 
területein alkalmazhatóak. A nagy építészeti fesztávok 
áthidalására képes, könnyûszerkezetes technológiával 
megvalósított szerkezetek szinte végtelen épületfunkció-
ra alkalmasak, legyen az ipari, logisztikai, kereskedelmi, 
gyártó csarnok, de nagy számban rendel magtárakat, ál-
lattartási épületeket pl. az agrárium. A Lindab ezeken túl 
épített már kiállítási csarnokot, repülôgép hangárt, autó-
szalonokat, de hivatalokat is. Ezzel az építészeti eljárással 
az elôírásoknak és szabványoknak megfelelôen magas 
színvonalon kivitelezhetôek az alapegységhez tartozó szo-
ciális blokkok, irodák, tárgyalók is. 

Szerkezeti elemek, komponensek szerves egysége
A teherhordó acél vázszerkezet alapelemei a síkbeli fôtartó 
keretek, amelyek alapvetôen háromféle típusból készülhet-
nek: melegen hengerelt „I” szelvényû kétcsuklós keretekbôl; 
változó keresztmetszetû hegesztett „I” szelvényû kétcsuklós 
keretekbôl vagy rácsos szaruzat és „I” szelvényû oszlopok 
együttesébôl kialakított rendszerbôl. A szabad fesztávolság 
akár 100m is lehet, optimális anyagfelhasználáshoz 20-25m 
szabad fesztáv a javasolt.
A másodlagos teherhordó szerkezet funkcióját a legtöbb 
esetben vékonyfalú, nagyszilárdságú, tûzi horganyzott Z- 
illetve C-profilú szelemenrendszer tölti be, amely a piacon 
egyedülálló méretválasztékával mindig a legoptimálisabb 

anyagfelhasználást eredményezi. Emellett alkalmazható 
még másodlagos teherviselô elemként – fôként a nagy 
alapterületû, kis hajlásszögû tetôk esetén –  magasbordás 
teherhordó trapézlemez is, ez utóbbi fôként lágyfedésû 
melegtetôk tökéletes alátámasztó aljzataként.
A tetô- és falburkolati rendszerek széles választéka 
lehetôvé teszi az egyszerû, gazdaságos megoldásokat (pl. 
cserepeslemez, trapézlemez, szendvicspanel) éppúgy, 
mint az igényesebb külsô megjelenést nyújtó változato-
kat (pl. külsô falkazetta, szinuszlemez, korcolt síklemez). 
A nagytáblás burkolati lemezeknél speciális funkciójú 
változatok is ki lettek fejlesztve az idôk folyamán, a piaci 
igények szerint, pl. a filcalátétes trapézlemezek a bizonyos 
körülmények között elengedhetetlenül kicsapódó párát 
képesek megkötni, ezáltal megakadályozni a kondenzvíz 
lecsepegését; míg a perforált (apró lyukakkal gyárilag el-
látott) lemezek akusztikai (hangelnyelés) vagy szellôzési 
szerepük miatt alkalmazhatók kiválóan.   
A rendszer-kiegészítôk közül az egyik legfontosabb a 
Lindab Rainline ereszcsatorna-rendszer, amely minden 
tartozékával együtt komplett megoldást nyújt a csapadék-
víz külsô elvezetésére. A tetô- és falburkolati rendszereket 
élhajlított szegélyelemek, kötôelemek (csavarok), alátétfóli-
ák, tömítôprofilok teszik kompletté. Fontos biztonságtech-
nikai kiegészítô a Lindab Protectline tetôbiztonsági rend-
szer (csöves hófogó, tetôjárda, tetô- és fali létra, védôkorlát 
és a többi), valamint a Lindab Doorline szekcionált, 
minôségi ipari kapuk széles választéka.

Rugalmas rendszerelemek – akár vegyes szerkezet-
ben is
Bizonyos mûszaki feladatok, feltételek esetén gazdaságos 
megoldást nyújthatnak az úgynevezett vegyes szerkezeti  
megoldások, ahol egyéb anyagú szerkezeti elemek és a 
könnyûszerkezetes Lindab tartó- és burkolati rendszerek 
optimálisan összeépíthetôk. Ilyen vegyes szerkezet például  
gabonatároló csarnokok esetén vasbeton támfalak  és 

fôtartó-rendszer könnyûszerkezetes acél burkola tok kal; 
magasabb tûzvédelmi követelmények esetén vasbeton 
oszlop vagy téglafalazat és könnyûszerkezetes rácsos tetô-
szaruzat stb. Az ilyen vegyes kialakítású csarno kok   tervezé-
séhez és építéséhez nagy segítséget nyújt a tervezôknek a 
gyártói segédletek, szoftverek széleskörû tárháza. 

Minôsítés, Tûzvédelem
Az építési termékek megfelelôség-igazolásának és forga-
lomba hozatalának feltételeit a Európai Uniós és magyar 
rendeletek szabályozzák. Építési terméket építménybe 
betervezni csak akkor szabad, ha arra ún. jóváhagyott 
mûszaki specifikáció van, ami lehet építôipari mûszaki en-
gedély (ÉME), európai mûszaki engedély (ETA) vagy hono-
sított harmonizált (CE-jelet elôíró) szabvány; tehát ezeket 
lehet már a tervezéskor felhasználni. A forgalmazáshoz 
és beépítéshez szükséges még továbbá a megfelelôségi 
igazolás (pl. Szállítói Megfelelôségi Nyilatkozat), amely a le-
gyártott/leszállított termékek konkrét esetére vonatkozóan 
hivatott a specifikációban megadott paraméterekhez való 
megfelelôséget igazolni.   
Az épületszerkezetek tûzvédelmével kapcsolatban az utób-
bi években számos módosítás, változás történt (jog sza-
bályok, követelmények, vizsgálati és méretezési szabvá nyok 
vonatkozásában). A Lindab acél termékek és épületszerke-
zeti megoldások rendelkeznek a szükséges ég he tôségi és 
tûzállósági vizsgálatokkal, minôsítésekkel valamint – újdon-
ságnak számító módon – az Eurocode szerint tûzteher ese-
tén érvényes statikai számítási segédletekkel. 

Szakmai támogatás
A Lindab cég a kiváló minôségû termékek fejlesztése és 
gyártása mellett kezdetektôl fogva fontosnak érzi, hogy a 
megvalósítási folyamatban résztvevô cégek, személyek 
számára a lehetô legmagasabb színvonalon és legtöbb 
területen tudjon szakmai, mûszaki támogatást, segítséget 
nyújtani a termékek betervezése és beépítése során. 

A különbözô termékcsoportokra vonatkozó katalógusok, 
mûszaki katalógusok, méretezési segédletek, tervezési 
táblázatok, alkalmazástechnikai útmutatók épp úgy ren-
delkezésre állnak, mint a különbözô Lindab szoftverek (sa-
ját fejlesztésû méretezô- tervezô programok, CAD alapú 
termékkönyvtárak, stb.). Az anyagok részben az általá-
nos honlapon, teljes egészében pedig a 2011-ben indított 
Lindab Tervezôi Portálon keresztül érhetôk el. Valamint 
minden Lindab specifikus terméktudást átadunk oktatá-
sainkon partnereinknek, tervezôknek és kivitelezôknek.

Termékazonosítás és megfelelôségi igazolás
Mivel az építôipari megvalósítás legtöbb esetben speci-
ális, sokszereplôs folyamat (tervezés, gyártás, értékesí-
tés, szakkivitelezés, generál kivitelezés, lebonyolítás stb.), 
nagyon fontos, hogy az adott gyártmányok, termékek 
azonosítása és mûszaki megfelelôsége minden fázisban 
ellenôrizhetô legyen. A termékek azonosítása az építési 
helyszínen nem mindig könnyû, ezzel sajnos a nehéz gaz-
dasági helyzetben történnek is visszaélések. Ezek elkerü-
lése érdekében a Lindab által gyártott termékek videojet-
es jelöléssel vannak ellátva (terméktípus, profil, gyártási 
szám, gyártási idô stb.), illetve bizonyos elemekre (példá-
ul ereszcsatorna betorkoló csonkja) dombornyomással 
a „Lindab” márkanév is felkerül, megkönnyítve ezzel a 
Lindab termékek egyértelmû beazonosítását. Ugyanígy 
fontos kiemelni, hogy az említett tervezési segédletek, sta-
tikai táblázatok, mûszaki engedélyek, megfelelôségi iga-
zolások és egyéb gyártó specifikus dokumentációk kizá-
rólag a Lindab által gyártott termékekre (anyagminôségek, 
profilgeometria) vonatkoznak. Más, „hasonló” termékek 
esetében ezen dokumentációk felhasználása, alkalma-
zása egyrészt igen komoly kockázatot rejt magában (pl. 
kisebb szakítószilárdságú alapanyag, kedvezôtlenebb 
profilgeometria, érvénytelen garancia), másrészt az al-
kalmazónak/tervezônek/mûszaki ellenôrnek büntetôjogi 
felelôsségvállalását is érinti. 

Lindab Systemline csarnokrendszer:  rugalmas rendszer, gazdaságos megoldások

	  

	  
Változó keresztmetszetű hegesztett acél vázszerkezet, kétrétegű  
trapézlemezes hőszigetelt tető- és falburkolattal

Rácsos főtartós acél vázszerkezet, magasprofilos lágyfedésű 
lapostetővel, szendvicspanel falburkolattal

Előregyártott vasbeton vázszerkezet támfallal, könnyű  
acélszerkezetes tető- és falburkolattal (Z-szelemen és trapézlemez)

Acél vázszerkezethez szerkezeti falkazettás burkolati rendszer Egyedi acélvázszerkezet megvalósítás autószalon céljára
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Egy csarnok felépítése nagy beruházást jelent. Milyen szak-
mai támogatást nyújt a Lindab a hazai vállalkozók részére?

A tapasztalat, a széles termékkínálat, a kiváló anyagminôség, a 
testreszabott megoldások és nem utolsósorban a széleskörû 
szakmai támogatás jelentik azokat az értékeinket, melyek mi-
att érdemes a befektetôknek, kivitelezôknek a Lindabot vá-
lasztaniuk.
A svéd anyacég nyomán több mint fél évszázados tapaszta-
lattal rendelkezünk a könnyû szerkezetes építkezési techno-
lógia terén. Az ez idô alatt felhalmozott gyakorlati tapasztalat 
és elméleti szakértelem maximálisan garantálja a Lindab ter-
mékek mûszaki megbízhatóságát és könnyû alkalmazható-
ságát. Széles termékkínálatunk lehetôvé teszi, hogy minden 
vásárlónk az elképzeléseinek, lehetôségeinek és igényeinek 
leginkább megfelelô megoldásokkal valósítsa meg beruházá-
sát. Ebben segítségükre vannak kollégáink és partnercégeink 
képviselôi, akik vásárlói igények felôl közelítenek egy épület 
megvalósításához. Szakembereink már a tervezgetés korai 
szakaszában is szívesen biztosítanak konzultációt, szívesen 
adnak árajánlatot. Számos saját fejlesztésû tervezôi szoftver 
is segíti a szakmai munkát, melyek a Lindab tervezôi portálján 
keresztül érhetôek el. A statikai méretezô szoftver, méretezési 
táblázatok és anyagmennyiséget kalkuláló szoftverek mellett 
az oldalon megtalálható a tervezôk munkáját megkönnyítô, az 
ArchiCAD-hez (az egyik legelterjedtebb 3D építész program-
hoz) készített Lindab termékkönyvtár is, melynek segítségével 
a tervek már az elsô pillanatokban konkrét, valósághû formát 
ölthetnek.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Lindab magyarországi 
gyára exportra is termel; elsôsorban a környezô Kelet-Kö-
zép-Európai régiós piacokra. Hazánkban és a térségben 
ez idáig sok ezer csarnok épült fel kizárólag Lindab szer-
kezeti elemekbôl és még ennél is több vegyes szerkezetû 
(pl.:vasbetonos) csarnok kivitelezés során használtak Lindab 
termékeket.

Milyen típusú csarnoképületek kivitelezésére ideálisak a 
Lindab csarnokrendszer elemei?

Számtalan épülettípus kivitelezésére tökéletesen alkalmas  a 
Lindab csarnokrendszere. Az egyszerû ipari-gyártó csarnoktól 
a speciálisabb igényeket is kielégítô épületekig minden típusú 
épület könnyen, gyorsan és gazdaságosan kivitelezhetô: mag-
tárak, mezôgazdasági csarnokok, autószalonok, repülôgép-
hangárak csakúgy, mint többfunkciós irodaépületek - melyek 
természetesen exkluzívabb megoldásokkal, üveg portálokkal, 
acél tartóelemekkel kerülnek kivitelezésre. A tartószerkezetek-
nek három fô típusa van: melegen hengerelt tömör szelvényû, 
változó keresztmetszetû hegesztett I-szelvényû és rácsostartós 
szerkezet - ám még ezeknek is számos további változata le-
hetséges, attól függôen, hogy kerül-e beépítésre mellékhajó, 
félemelet, híddaru stb. Az úgynevezett másodlagos rendsze-
reknél és a burkolatoknál (tetô- és falszerkezet) is többféle 
megoldás közül választhatnak vásárlóink (szelemenes trapéz-
lemezes, szendvicspaneles, többrétegû szerelt, magasprofilos 
lágyfedésû stb). Jól látható, hogy az acél könnyûszerkezetes 
elemek széles választékából az igényeknek megfelelôen bár-
milyen követelményt állító épület kivitelezhetô. 

További elônye a Lindab termékeinek, hogy rugalmassága 
nem csak a saját rendszerén belül valósul meg, hiszen egyéb 
anyagokhoz, rendszerekhez is könnyen kapcsolódik. Magyar-
országon igen gyakoriak az úgynevezett vegyes szerkezetû 
csarnokok. Példaként említhetjük a téglafalazatra kerülô rá-
csos tetôszerkezeteket, az elôregyártott vasbeton vagy akár 
faszerkezetû vázhoz rögzített komplett könnyûszerkezetes tetô- 
és falburkolati rendszereket. A Lindab csarnokrendszer megol-
dásai ilyen esetekben is könnyen és hatékonyan alkalmazhatók. 

Egy beruházás során a minôségi alapanyagok mellett  
kiemel ten fontos az is, hogy valóban a kiválasztott 
termékek  kerüljenek beépítésre, és hogy szakszerûen  
történjen a beépítés. Ebben hogyan tud a Lindab  
a beruházók segítségére lenni?

Valóban külön érdemes kiemelni a termékazonosítás fontos-
ságát, hiszen rendkívül fontos, hogy egy kivitelezés során a be-
tervezett, megfelelô minôsítésekkel rendelkezô, a megrendelô 
által kiválasztott alapanyagok és termékek kerüljenek beépí-
tésre. Az építôipari megvalósítások két sajátos jellemzôje, 
hogy a beépített anyagok beszerzési lánca több résztvevôs 
lehet (gyártó-márkakereskedô-fôvállalkozó-kivitelezô-szerelô-
építtetô), valamint sok a takart, végleges állapotban szemmel 
nem látható beépített anyag, és ezek sajnos visszaélésekre 
adhatnak lehetôséget. Ezért fontos a teljes építési folyamat 
megfelelô kontroll alatt tartása, amiért a kivitelezô megbízá-
sában dolgozó felelôs mûszaki vezetô és az építtetô érdekeit 
védô mûszaki ellenôr szakmailag és büntetôjogilag is felelôs! 
A Lindab az ellenôrizhetôséget oly módon segíti elô, hogy ter-
mékei számos azonosító jellel vannak ellátva. 
Annak érdekében, hogy a magas minôségû Lindab termé-
kek szakszerûen is kerüljenek beépítésre számos tervezô és 
kivitelezô partnerrel mûködik együtt a Lindab. Partnereink 
mindig megbízhatóan dolgoznak, ismerik a Lindab rendsze-
reket, így az elôírásoknak és a szakmai követelményeknek 
megfelelôen építik be termékeinket. Amennyiben vásárlónk 
erre igényt tart, természetesen szívesen ajánlunk részére 
olyan megbízható partnereket, akik a Lindabbal együtt garan-
tálják a minôségi kivitelezést.
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Interjú Kotormán Istvánnal, a Lindab fejlesztési- és oktatási vezetôjével Interjú Molnár Attilával, a Tartóterv Kft. ügyvezetôjével

Különösen nehéz építészeti kihívások  
esetén ajánlom a Lindabot

Mióta dolgoznak Lindab termékekkel?

A Tartóterv Kft. 1990-ben alakult, elsôsorban ipari-, mezô-
gazdasági- kommunális- és sport-csarnokok acél tartó-
szerkezetének tervezésével foglalkozunk. Évente körülbelül 
70-100 db 150-250 ezer m2 összalapterületû létesítményt 
tervezünk, belföldön és külföldön egyaránt. Azóta dolgozunk 
Lindab termékekkel mióta a Lindab megjelent Magyaror-
szágon. Szakmailag rendkívül felkészült és korrekt cégnek 
tartjuk.

Mik a tapasztalatai a Lindabbal? Milyen esetekben külö-
nösen elônyös és ajánlott Lindab csarnokrendszerekben 
gondolkodni?

Nagy elônye a Lindabnak, hogy széleskörû termékkínálat-
tal rendelkezik: a tartószerkezettôl a hôszigetelô paneleken 
át a csatornarendszerig minden beszerezhetô kényelmesen 
egy helyrôl. A termékeik mûszakilag korrektek, magas szín-
vonalúak és rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók. A könnyû 
szerkezetû és acélszerkezetû épületeknél a Lindab termé-
kek akkor ajánlottak különösen, ha nagy feszttávolságokkal 
kell dolgozni, gyors tervezésre és kivitelezésre van szükség, 
illetve változatos, különleges geometriai megoldásokat alkal-
mazunk, ugyanis ezeket az építészeti feladatokat a Lindab 
termékekkel gyorsan, mégis megbízhatóan lehet teljesíteni.

Számos, a terhelés szempontjából kritikus épületet tervez-
tek ez idáig.  Milyen kihívásokkal szembesültek ezeknél a 
projekteknél?

Valóban terveztünk már malomépületet, többszintes autó-
szalonokat, áruházakat is, de azt kell, mondjam, hogy va-
lójában semmilyen különös kihívással nem szembesültünk. 
Pontosan annak köszönhetôen, hogy megfelelô tervezés-
sel a Lindab acélszerkezet geometriájában és teherbírásá-
ban is tökéletesen és gyorsan képes követni az igényeket. 
Ezeknél az épületeknél acél fôtartó gerendákat használunk, 
acél fiókgerendákkal és magasbordás acél trapézlemez 
bentmaradó zsaluzatot. A Lindab termékekkel bármilyen 
igény kielégíthetô, nincs korlát sem geometriában, sem te-
herbírásban.

Mondana példát?

A közelmúltban megvalósított projektünk eredményeként 
egy autócenter épült fel Odesszában, Ukrajnában. Ennek az 
épületnek az a különlegessége, hogy benne az egyes már-
kák – így a Skoda, a Seat és a Volkswagen – külön épü-
letrészt kaptak, melyek saját design szerint kerültek kialakí-
tásra. Az épületben így magastetôk, lapostetôk, íves tetôk, 
szintosztások, üveg- és szendvicsfalak is megtalálhatók, de 
az építészeti kihívásoknak a Lindab termékek kiválóan meg-
feleltek. Véleményem szerint minden modern, szerelt épület 
megvalósítható Lindab termékkel. Éppen ezért bízunk benne, 
hogy a jövôben is fennmarad a szoros együttmûködésünk a 
Lindabbal, és lehetôség szerint minél több Lindab terméket 
tudunk az épületeinkben hasznosítani.
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Tapasztalat, széles termékkínálat, testreszabott 
megoldások, széleskörű szakmai támogatás 
– ezek a Lindab legfontosabb értékei!
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A Lindab olyan alapokat rakott le a hazai 
építôipari 
piacon, melyek máig meghatározzák azt

Az Anrofém Kft. régi partnere a Lindabnak. 
Mit kell tudni Önökrôl?

Az én kapcsolatom a Lindabbal ’93-ban kezdôdött, akkor  
még egy másik vállalat munkatársaként. 2001-ben saját 
vállalkozást alapítottam, de jó kapcsolatomat a Lindabbal 
megôriztem és ez azóta is töretlen. Kisvállalkozásként indul-
tunk, elôször családi házak tetôfedését, ereszcsatornázását 
vállaltuk, késôbb természetesen egyre nagyobb megrende-
lések érkeztek, egy idô után már csarnokok, gazdasági épü-
letek kivitelezését is végeztük. 

Mára éves szinten is számos csarnokot építenek…

Igen, ez így van, évente úgy 20-30 beruházásunk van, ezek 
között készítettünk már a garázsoktól a benzinkút tetôn át 
a mezôgazdasági- és üzemépületekig számos csarnok 
jellegû épületet is, 50m²-tôl egészen 6000 m²-ig. Termé-
szetesen többnyire közepes, 1000 m² alapterületû csarno-
kokat húzunk fel. Tevékenységünk a gyártástól a befejezé-
sig minden munkafolyamatra kiterjed: az acélszerkezetek 
elôkészítésére, darabolására, hegesztésére, kiszállítására, 
szerelésére stb., ehhez minden eszköz rendelkezésünkre áll. 
Amiért kivitelezôként közel áll hozzám a csarnokok építése 
az az, hogy itt egyedi igényeket kell kielégíteni, ezért nincs 
két egyforma épület.

Melyik a legemlékezetesebb kivitelezése?

A Nova Bútorgyár 4000 m²-es csarnoka, melyet tavaly épí-
tettünk. Ennek az volt a különlegessége, hogy az acélszer-
kezetet egy faszerkezettel, illetve a Lindab szelemenlemezzel 
kellett ötvözni, ami nagy kihívást jelentett számunkra. 

Az Anrofém Kft. indulásakor miért a Lindabot választott 
partnerének?

Az elsôk között szerzôdtünk a Lindabbal, mint kivitelezôk. 
Elsôsorban azért, mert a termékeik kiválóak és a szolgáltatá-
saik is magas minôségûek – ez számunkra is nagyon fontos. 
Pontosan, gyorsan szállítanak, már a csomagoláson feltün-
tetnek minden fontos információt, és garanciát biztosító jel-
zést, így mi is bizonyíthatjuk a megrendelôink felé, hogy csak 
kiváló minôségû anyagot építünk be. Ugyanakkor legalább 
ilyen fontos az is, hogy a Lindab minôségi svédacél alap-
anyagból készült termékei könnyen szerelhetôek, a tisztán, 
gyorsan és pontosan elvégzett munka pedig idôt és pénzt 
spórol megbízóinknak.

?
A Gemenc Bau Kft. az egyik legrégebbi partnere  
a Lindab Kft.-nek. Hogyan kezdôdött a kapcsolatuk?

A Gemenc Bau Kft. 1994-ben alakult. Korábban olyan rész-
vény társaságnál dolgoztunk munkatársainkkal, amely egye-
bek mellett egy észak-amerikai acél könnyûszerkezetes 
csarnokrendszernek volt a kizárólagos magyarországi for-
galmazója, így könnyûszerkezetes csarnoképítkezéssel is 
foglalkoztunk. Amikor kiléptünk a részvénytársaságból új 
partnert kellett találnunk az amerikai rendszer pótlására, ek-
kor vettük fel a kapcsolatot a Lindabbal. Valójában gyorsan 
kiütközött a Lindab elônye, hiszen a jó minôség mellett a ha-
zai gyártás miatt sokkal gyorsabban történtek a szállítások, 
valamint a szükséges tanúsítványok is rendelkezésre álltak.

 
Azóta is töretlen az együttmûködés?

Igen, idén már 17 éve dolgozunk együtt. Ez idô alatt közel 
200 csarnokot építettünk Lindab elemek felhasználásával, 
a mezôgazdaságitól, a kereskedelmi épületeken, üzeme-
ken át a virág- és sportcsarnokig, de itt kell megemlítenem 
a családi házak könnyûszerkezetes Lindab cserepeslemez 
tetôhéjalását is. Ugyanakkor a mai napig is kis cég marad-
tunk – 17 alkalmazottunk van – és nem is szeretnénk na-
gyobbak lenni. Így napi kapcsolatban tudunk maradni a 
megrendelôvel, át tudjuk érezni a problémáit és orvosolni 
tudjuk azokat. Nem szeretnénk, hogy a megbízóink egy „hi-
vatallal” találnák szembe magukat. Nekünk építkezésenként 
egy személyben döntésképes felelôsünk van, aki a kivitele-
zés kezdetétôl a befejezéséig kézbentartja a beruházást, így 
viszont az utolsó csavarig ismeri az épületet. 

Melyik kivitelezésüket emelné ki szívesen?

Mindig az aktuálist, ez jelen esetben a cégünk eddigi leg-
nagyobb építménye, mely egy 5700 m²-es acélszerkezetû 
csarnok, melynek átadása jelenleg zajlik, de ugyanúgy keze-
lünk egy családi ház Lindab cserepeslemez tetôhéjalásának 
kivitelezését is. Hitvallásunk, hogy a Megrendelônek azt kell 
érezni, hogy az ô építkezésén kívül nincs más munkánk, te-
hát ô az egyetlen és a legfontosabb. 

Mi az elônye az acél könnyûszerkezetes épületeknek?

Az egyik legnagyobb elônye, hogy az épület alkalmazkodni tud 
szinte bármely funkcióhoz. Ha egy gyártósor 73,25 m hosszú, 
akkor ehhez lehet méretezni az épületet. A családi házak tekin-
tetében pedig a tetôhéjalás 5 kg/m2 súlya, amely rendkívül fon-
tos. Másik nagy elônye a gyorsaság, mivel az idôjárástól szinte 
teljesen függetlenül (esô kivételével), bármikor lehet építeni. Az 
elôbb említett 5700 m²-es csarnokot 5 hónap alatt felépítettük, 
ami rendkívül gazdaságossá teszi az építkezést. 

A csarnoképítésben egyedi igényeket kell 
kielégíteni, így nincs két egyforma épület
Interjú Papp Lajossal, az ANROFÉM Kft. tulajdonos-igazgatójával.
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Becsületesség, mértéktartás, 
kitartás, hûség!
Interjú Werner Miklóssal, a Gemenc Bau Kft. tulajdonosával
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Nektár Fóramézüzem, Baja

DA Szerviz, Paks

Gemencbau csarnok, Szekszárd

Samsonite gyártó csarnok, Szekszárd

Teniszpálya, Bonyhád ADA-Hungáris, Nova

Every day csarnok, Orosháza



A kínai félkész és mirelit, úgynevezett etno-food, termé-
keket elôállító Asia Food Kft. egy 5300 m²-es új gyártó-
csarnokot és egy ahhoz tartozó 550 m²-es munkásszállót 
létesít Verpeléten. A gyár francia beruházás keretében 
valósul meg. Az üzemben az elsô ütemben várhatóan 
120-150 fô dolgozik majd. A teljes termelési kapacitás 
kihasználása esetén 250 fônek ad majd munkát a gyár, 
mely jelenleg fôként Franciaországba és a Benelux álla-
mokba értékesíti termékeit.

A beruházás kapcsán 
Bíró Antallal, az anyag-beszállí tá sért 
felelôs vállalkozás,  az Iso-Thermo Kft. 
projekt ve zetôjével beszélgettünk.   

Az Iso-Thermo Kft. a korai évek óta partnere a Lindabnak, 
a két vállalat számos nagy beruházásban vett közösen 
részt…

Így van, ’94-’95-óta vagyunk Lindab kereskedôk. Manapság 
fôként ipari, kereskedelmi és önkormányzati tendereken in-
dulunk és fôként az ipari szegmensben vagyunk erôsek. Úgy 
vélem a legnagyobb elônyünk, hogy kiterjedt beszállítói há-
lózattal rendelkezünk. Az Iso-Thermo Kft. megalakulása óta 
vesz részt nagy projektekben, de úgy véljük, ezért keményen 
meg is dolgozunk. Általában már a tender kiírásakor, az aján-
latadás során felvesszük közvetlenül a kapcsolatot a pályá-
zatadóval, mert úgy véljük nem elég, ha egy kiírás alapján te-
szünk árajánlatot. Ahhoz, hogy megfelelô rétegrendek alakul-
hassanak ki, hogy a megfelelô minôségû anyagok a megfelelô 
idôhatárokon belül kerüljenek kiszállításra az építkezésre, nem 
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A Tornyos és Tsa Kft.  
a kivitelezője a csesztregi 
Hoffmann-Carbon Kft.  
második Lindab csarnokának is

Az osztrák érdekeltségû, 1995-ben alapított, 560 fôt fog-
lalkoztató Hoffmann Carbon Kft. kiválóan vette a gazda-
sági válság okozta akadályokat, és jelenleg bôvíti a ma-
gyarországi üzemét. Az autóiparnak és a vasútiparnak 
gyártó, beszállító hazai cég 1999-tôl a német Schunk 
Holding tagja, a cégcsoport egyre fontosabb stratégia 
vállalata. 

A Hoffmann-Carbon Kft. a válság nehéz éveiben is két  fon-
tos fejlesztést tudott, illetve tud véghezvinni. Elsô ütemben, 
2010-ben egy teljesen új gyártási tevékenységet indítottak el 
a konszern stratégiai döntése alapján, amit éppen a válság 
miatt idôzítettek erre az évre.  A nehéz gazdasági idôszak el-
lenére a vállalat pénzügyi mutatói kiválóan alakultak, továbbá 
a termelés költséghatékonysága is a magyar gyár mellett tette 
le voksot.
 A Csesztregen épült elsô Lindab csarnok 1200 m2-es, amely-
ben autóipari motorok szénkeféinek végsô megmunkálása és 
kefetartó modulokba való beépítés folyik.  A termékekkel a cég 
többek között a jól ismert Bosch, Valeo, Visteon és egyéb au-
tóipari cégek beszállítója. A most futó, második projekt 3100 
m2 alapterületû gyártócsarnok, amely által a nemzetközi nagy 
vasutak részére történô gyártását jelentôs mértékben bôvíti a 
Hoffmann Carbon Kft.
A vállalat a beruházások megkezdésekor úgy döntött, önállóan 
valósítja meg a tervezést, a kivitelezést saját belsô projektvezetô 
és tervezô segítségével, aki egyben a munkák felelôs mûszaki 
ellenôre is, így minden egy kézben összpontosul. 

Zsédenyi Gábort, a cég  
anyaggazdálkodási vezetôjét  
kérdeztük a csarnok építés  
kivitelezôi munkálatait végzô  
vállalat kiválasztásáról.

Hogyan került kiválasztásra a Lindab Kft. 
egyik legnagyobb kivitelezôje,  
a Tornyos és Tsa Kft.? 

Tendert hirdettünk, és a pályázó cégek mind-
egyike mûszaki tervdokumentációval, ütemtervvel és árakkal 
elkészített tervet nyújtott be. Szinte mindegyik pályázó Lindab 
termékkel indult. Számunkra fontos volt a Lindab, mert kivá-
ló minôségû, hosszútávon megbízható, biztonságos épületet 
szerettünk volna, amely hosszú évtizedeken át megfelelôen 
mûködik.  A Lindabról tudjuk, hogy hozzánk hasonlóan csak 
jó minôségben dolgozik, csak a legjobbal elégszenek meg, 
valamint minden helyzetben biztosítják a megígért kondíciókat 
és szavatosságot.
A kivitelezô cég kiválasztásában fontosak voltak a Tornyos Kft. 
korábban megismert referenciamunkái, a kompetenciájuk, és 
nem utolsó sorban a személyes jó benyomás is.  

Hogyan zajlott az elsô, meglehetôsen feszített idejû csar-
nokberuházás? 

Nagy pontossággal és komoly felelôsségtudattal dolgozott 
mindenki. A Tornyos Kft. Lindab Z-C gerendákból megépí-
tett vázszerkezetû csarnokot Lindab Hipertec Sound szend-
vicspanellel burkolta, ezáltal az épület szép megjelenést, 
hôszigetelést és egyúttal hangszigetelést is kapott. A kivite-
lezést valóban nagyon rövid idô alatt kellett megvalósítani, 
márciusban kezdtük, júliusban volt az átadás. Komoly szak-
értelem, tapasztalat és nem utolsósorban a Lindab-tudás és 
mindenre kiterjedô professzionális háttértámogatásuk tette 
ezt lehetôvé. 

Az elkészült csarnok a megelégedettségükre szolgált? 

Abszolút sikeres volt, olyannyira, hogy a most futó 2. ütemû 
beruházás kivitelezésén is a Tornyos Kft. dolgozik, termé-
szetesen Lindab termékekkel, az átadás novemberben lesz.  
Az új gyáregységnek köszönhetôen a most meglévô vasúti 
áramszedôkhöz szükséges csúszószén elôállításunk jelentôs 
mértékben növekedik majd. 
 A német Holding világvezetô ezen az egyedi, fôleg állami 
szektorra épülô piacon, ami nagy elônyt jelentett a válságban, 
hiszen itt csak jóval késôbb és kisebb mértékben észleltük a 
visszaesést az autóipari termékeinkhez képest. Ezek a termé-
kek rengeteg ország vasútjához jutnak el. Hogy csak egyet 
említsek, többek között Kínában is most több ezer kilométer 
vasútvonal áramosítása indul el, ide is beszállítunk, ahogyan 
az osztrák és német vasútnak is. Természetesen a hazai pia-
con is jelen vagyunk, így például a BKV számára is szállítunk 
termékeket.  

Ön szerint mi a sikeres, fôvállalkozó nélküli csarnokberuhá-
zások titka? 

Egyrészt a minôségi termékek, biztos beszállítók, az ô szolgál-
tatói hátterük, lásd a Lindab. Másrészt a kiválasztott kivitelezôi 
kör, és a saját felelôs mûszaki ellenôr, aki felel azért, hogy bizto-
san azok az anyagok kerüljenek beépítésre, amelyek lehetôvé 
teszik, hogy a tervezés és a kivitelezés tökéletes összhang-
ban legyen. Ehhez úgy látjuk, nagy segítség a heti rendsze-
rességgel történô közös kivitelezôi konzultáció, egyeztetés, 
amelyen minden terület kivitelezôje részt vesz és a felmerült 
kérdésekrôl gyors döntés születik, valamint lehetôséget ad a 
problémák gyors megbeszélésére.

Mit javasolna más cégeknek, akik hasonló beruházást ter-
veznek?

Ne spóroljanak a minôség és a szakértelem rovására, dol-
gozzanak megbízható gyártó termékeivel, és biztos hátterû, 
a gyártó által is támogatott kivitelezôkkel. A legválságosabb 
idôkben is a minôség a legjobb és a legbiztosabb hosszú távú 
befektetés.   

A Hoffmann-Carbon Kft. 
csesztregi csarnokainak 
kivitelezôje, a Lindab  
egyik legnagyobb 
kivitelezôpartnere,  
a Tornyos és Tsa Kft., 
melynek tulajdonosát, 
Tornyos Pétert  
a két vállalat eddigi sikeres 
együttmûködéseirôl és 
jövôbeni terveirôl kérdeztük.

A Tornyos Kft. kivitelezôként és kiemelt kereskedôként is 
Lindab partner. Hogyan kezdôdött az együttmûködésük?

Kivitelezôként ’93 óta vagyunk szerzôdött partnerei a 
Lindabnak, ’98 óta pedig kiemelt kereskedôk is vagyunk egy-
ben. Kivitelezôként kezdtük az együttmûködést, mely akkorra 
datálható, mikor megjelent a Lindab Magyarországon. Ha-
zánkban a Lindab kereskedett elôször acél könnyûszerkezetes 
építészeti rendszerekkel. Olyan alapokat raktak le, melyek 
máig meghatározzák a piacot. Mikor tágabb környezetünkben 
egy korábbi bádog termékekkel foglalkozó cég csôdje miatt 
felszabadult a piac, belevágtunk a kereskedésbe is. 

Természetesen számos olyan kritérium-
nak kellett megfelelnünk - raktárat kellett 
kialakítanunk, bemutatótermet, valamint 
a marketing tevékenységre is áldoztunk 
- de szerencsénkre sikerült beindíta-
ni az üzletet. Alapvetôen Zalaegerszeg 
és Nagykanizsa környékét szolgáljuk ki 
Lindab Centerünkben. Visszatérô vá-
sárlóink a régió bádogosai, akiknek egy 
részével együtt is dolgozunk, illetve ter-
mészetesen a környezô lakosság.

Kivitelezôként mely munkájukra emlékszik vissza szívesen?

Kivitelezôként mindig az a munka a legkedvesebb, legfonto-
sabb melyen éppen dolgozik az ember. Jelenleg a csesztregi 
gyártó- és raktárcsarnokon dolgozunk, melynek érdekessége, 
hogy a kiváló hangszigetelés érdekében a belsô fegyverzet 
perforált acéllemez. Ez szakmai szempontból kihívást jelent, 
hiszen a „lyukacsos” fegyverzet miatt a panel könnyebben tör-
het meg, ami esztétikailag és mûszakilag sem megengedhetô, 
ezért különösen nagy odafigyelést igényel ez a munka. 

Miért szeret Lindab termékekkel dolgozni?

Ennek az egyik legfontosabb oka a termékek magas minôsége. 
Minden szállítmány egyformán kiváló minôségû, ezért nem kell 
minden egyes átvételkor tüzetesen átvizsgálnom a rakományt. 
Számomra sokat jelent, hogy az ezzel járó stressztôl megkí-
mélhetem magam, nyugodt szívvel megbízom a Lindabban. 
További elônyük, hogy itt Magyarországon gyártanak. Ennek 
nem csupán az általuk is fenntartott munkahelyek miatt van 
jelentôsége, praktikus oka is van: gyorsan tudnak reagálni, rövid 
határidôvel vállalják a szállítmányok érkezését. Ha módosít az 
ügyfél, vagy ha rosszul számoltak a tervezéskor, vagy kiderül, 
hogy további anyagra van szükség, a Lindab a lehetô legrövi-
debb idô alatt tud küldeni újabb mennyiséget. Legalább ilyen 
fontos, hogy mindig pontosan szállítanak. Hatalmas károkat 
okozhat, ha például amiatt kell leállítani az építkezést, mert nem 
érkezett meg valamely szállítmány. A Lindabnál ez sosem fordul 
elô. Szívesen kiemelem, hogy szakmai szempontok szerint is 
a Lindabot éri meg a leginkább választani, ár-érték arányban 
a Lindab a legkedvezôbb választás. A vállalkozásom jövôje 
szempontjából pedig van még egy nyomós érvem: a Lindab 
folyamatosan alkalmazkodik a piachoz: visszajelzéseket kér-
nek a gyakorló szakemberektôl, a vásárlóktól, így mindig a piac 
éppen aktuálisan felmerülô igényeit képesek kielégíteni. A ter-
mékfejlesztés a Lindabnál mindig azt az irányt követi, amerre a 
vásárlóink is tartanak.

Lindab termékekkel 
épül az Asia Food Kft. 
új, 5 200 m²-es 
gyártócsarnoka

|  Partner- és projekt interjúk|  Partner- és projekt interjúk

Tüskeszentpéter, Ásványvíz-
palackozó (korábbi munka)
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elég az anyagkiírásokból tájékozódni. Szeretjük konkrétan át-
beszélni a kivitelezôvel az építkezés menetét, a határidôket, hi-
szen a pontos, minôségi munkáért csak így lehet felelôsséget 
vállalni. 

Így volt ez a verpeléti Asia Food beruházás anyagbeszerzôi 
tenderének kiírásakor is?

Igen, a fôvállalkozó CFE Hungary Kft-vel is már a kiíráskor 
felvettük a kapcsolatot, hogy a tenderben szereplô anya-
gokról és határidôkrôl egyeztessünk. Azt hiszem, ennek 
is volt köszönhetô, hogy végül elnyertük a tendert; történt 
ugyanis, hogy az anyagkiírásban olyan termékek szerepeltek, 
amelyekrôl tudtuk, hogy a szoros idôkorlátok miatt nehezen 
lesz tartható a kivitelezés. A Lindab termékeit ajánlottuk, mivel 
annak minôségéhez nem férhet kétség, viszont tudtuk, hogy 
a hazai gyártás és a rövid határidôre vállalt pontos szállítások 
miatt a tervezett határidôk, és a mûszaki elvárások is rendben 
lesznek. Ráadásul a kivitelezô kérésére referenciákkal és nagy 
szakértelemmel rendelkezô Lindab kivitelezô szakembert is 
tudtunk ajánlani, így a CFE Hungary Kft. a beruházó elé ter-
jesztette, majd elfogadta a javaslatunkat. 

Az Iso-Thermo Kft. egyben hivatalos Lindab kereskedô is. 
Miért választották a Lindabot?

Elsôsorban természetesen a magas minôségû termékek mi-
att, de emellett számos érv is szól a Lindab mellett: kiemelten 
fontos a mûszaki háttérszolgáltatás, melyet mi is minden al-
kalommal igénybe veszünk, a hazai gyártás és az ehhez kap-
csolódó gyors és pontos szállítás, a kiváló logisztika. Külön 
szeretném megemlíteni a széles termékkínálatot, mely ponto-
san követi a megrendelôk és a piac igényeit, valamint a Lindab 
területi képviselôinek tevékenységét, azon belül is a vevô- és 
projekttámogató tevékenységüket.

A CFE Hungary Kft. 20 éve van jelen a hazai építôiparban. 
A Belga anyavállalat Közép-kelet Európai leányvállalata-
ként elsôsorban Nyugat-Európai cégek magyarországi 
és régiós beruházásainak kivitelezésében vesz részt. 

A közel 6000 m² verpelétei beruházás kapcsán 
kérdése inkre Kovács Sándor, a kivitelezô fôvállalkozó 
CFE Hungary Kft. mérnöke válaszolt. 

Véleménye szerint minek köszönheti a CFE Hungary Kft. a 
fôvállalkozói tendergyôzelmet?

Már több sikeres projektben dolgoztunk együtt a beruházó kép vi se-
lô jével, így mindenképpen számított a személyes kapcsolat. Termé-
szetesen, ez azért még nem lett volna elég a tender megnyeréséhez. 
Rengeteget számított, hogy a megadott határidôre és a beruházó 
által elvárt költség keretein belül vállaltuk a kivitelezést. A korábbi kö-
zös munkák alapján, pedig garantált volt a magas mûszaki tartalom.

Mit tudhatunk errôl a nagyberuházásról?

Valójában egy hagyományos ipari létesítményrôl van szó: egy 
5300 m²-es gyártócsarnokról, valamint egy 550m²-es mun-
kásszálló megépítésérôl. A csarnokhoz beton tömb alapok 
készültek monolit vasbeton pillérekkel. A tetôt tartó gerendák, 
fô- és fióktartók, pedig elôre gyártott vasbeton szerkezetek. A 
homlokzatburkolat és a tetôszerkezet készítése pedig Lindab 
termékekkel történt. Az oldalfalakra komplett Lindab rend-
szert használtunk LFK 100/600-as és LFK 150/600 mm-es 
falkazettákat. A falkazetta kitöltô anyag kôzetgyapot volt, míg 
a külsô borítás LVP35-ös falprofil. A csarnoktetô LTP150-es 
(0,88mm vastag) teherhordó magasprofil borítást, a technoló-
giai helységek pedig LTP150-es (1,25mm vastag) trapézlemez-
borítást kaptak. Vagyis egy vegyes szerkezetû, helyszíni és 
elôregyártott vasbeton váz valamint Lindab könnyûszerkezetes 
burkolati rendszerekbôl épült fel a csarnok.

Ha jól tudjuk, a kivitelezés sarkalatos pontját a rövid 
határidôk jelentették…

Igen, így volt, mindössze kilenc hónap kivitelezési idô áll ren-
delkezésünkre. Tavaly novemberben kezdtük el az építkezést, 
de a kedvezôtlen idôjárás miatt csak a durva tereprendezés 
és a termôtalaj letolása történhetett meg. Az alapozásra 2011 
januárjában került sor, így a befejezési határidônk szeptember 
vége. A vasbeton vázszerkezet február végével lett kész és 
rá 5 napra megérkeztek az elsô trapézlemez szállítmányok. 
Március 5-én kezdtük az épület burkolási munkáit. A csarno-
kot trapézlemezzel másfél hét alatt be is fedtük; ezt követte 
a vízszigetelés és az oldalfalak burkolása. Áprilisra a csarnok 
felülrôl beázás-mentes lett és az oldalfalak burkolása is elké-
szült, mely alapfeltétele a belsô munkáknak. Május végére 
elkészült az ipari padló, ezt követôen elindultak a szakipari, 
gépész és elektromos munkálatok, jelenleg már a befejezô 
munkák folynak: burkolások, szerelvényezések, álmennyeze-
tek készítése.

Hogyan esett a választás a Lindab termékeire?

Minden csarnoképítés sarkalatos pontja, hogy az épü-
let a lehetô leghamarabb beázás-mentes legyen, hiszen 
azt követôen lehet elkezdeni a belsô munkálatokat. Az Iso-
Thermo Kft-vel régi a kapcsolatunk, ezúttal is ôk nyerték el az 
anyagbeszállítási pályázatot, nem kis mértékben azért, mert 
ajánlatukban komplett Lindab csarnok-burkolati rendszert kí-
náltak, ami nekünk is nagy segítséget jelentett a kivitelezési 
tender során. A fôvállalkozónak ugyanis a minden beépítésre 
szánt termékrôl részletes bemutató anyagot kell összeállítania 
a beruházónak, illetve a mûszaki ellenôröknek, akik ezek alap-
ján ítélik meg, hogy egy termék megfelel-e majd a mûszaki 
elôírásoknak, illetve a beruházói elvárásoknak. Az Asia Food 
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Kft. tendere esetében nagyon gyorsan meg-
érkezett a visszajelzés a mûszaki ellenôröktôl, 
miszerint a Lindab magas minôségû, komp-
lett, mûszakilag és szakmailag jól kidolgo-
zott és sok helyen bizonyított termék, mely 
garantálja a kifogástalan minôségû és gyors 
munkavégzést. A mûszaki szakvéleményt 
követôen már nem volt nehéz meggyôzni a 
beruházókat sem, akiknél a rövid határidôk 
miatt külön pozitívumnak számított, hogy a 
Lindab a hazai gyártás miatt gyorsan és pon-
tosan tudta vállalni a szállítást.

Mik voltak a tapasztalataik?

Korábbi építôipari kivitelezések során már 
dolgoztunk Lindab termékekkel, de a komp-
lett rendszermegoldásaival most találkoztunk 

elôször. A szállítások pontosak voltak, mely kiemelten fontos 
volt számunkra. Nagy segítséget jelentett, hogy a csarnok-
burkolást, tetôfedést végzô szakemberek számára a Lindab 
egy ismert rendszer volt, mellyel rutinszerûen tudtak dolgozni, 
így nem kellett rögtönözniük, minden problémára volt egy jól 
kitalált megoldás már.

Egy ilyen méretû beruházás során számos tapasztalattal 
lesz gazdagabb az ember. Mit ajánl azoknak, akik most 
tervezik gyártó, vagy összeszerelô üzem építését, mire 
figyeljenek?

Fontos tapasztalat, hogy az úgynevezett technológiai létesít-
ményeknél – amilyen egy gyártócsarnok is – a tervezés még 
a kivitelezés alatt is folyik. Így elôfordulhat, hogy számos tech-
nológiai berendezést kell a tetôhöz rögzíteni, a tetôre felfüg-
geszteni. Ezért érdemes elôre nagyobb tetôlemez vastagság-
gal tervezni és errôl a beruházót is meggyôzni. Mai tudásunk 
mellett itt is a 0,88mm-es trapézlemez vastagság helyett jobb 
lett volna 1,25mm-es lemezvastagsággal dolgozni. Így az utó-
lagos felfüggesztések most könnyebben, kisebb költségek 
mellett, megoldhatók lennének. Érdemes tehát kicsit az ele-
jén többet ráfordítani a vastagabb trapézlemezre, mely segít-
ségével a végén rengeteg idôt és pluszköltséget meg lehet 
takarítani, ezzel még inkább sikeresek lehetünk a mai piaci 
környezetben.

Szakmai támogatások
A Lindab számos módon törekszik a maximális támogatást, segítséget nyújtani az építôipari folyamatban 
résztvevô valamennyi szereplô számára. Az építtetôk, beruházók, tervezôk, kereskedôk, kivitelezôk, szak-
hatóságok részére nyomtatott formában és elektronikusan is  teljeskörûen rendelkezésre állnak a szakmai 
anyagok:
- mûszaki katalógusok, tervezési segédletek
- szerelési és alkalmazástechnikai útmutatók
- saját fejlesztésû szoftverek, ArchiCAD termékkönyvtárak

Az említett anyagok elektronikus formában elérhetôk részben a honlapról (www.lindab.hu), részben a  
honlapról indítható Lindab Tervezôi Portálról.

Minősítések
Magyarországon jelenleg az építési termékek megfelelôség-igazolásának és forgalomba hozatalának fel-
tételeit a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza. Eszerint (többek között) forga-
lomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelôség igazolással rendelkezô, építési célra 
alkalmas építési terméket szabad; továbbá építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra 
jóváhagyott mûszaki specifikáció van (amely lehet ÉME Építôipari Mûszaki Engedély, ETA Európai Mûszaki 
Engedély, vagy MSZ EN honosított harmonizált szabvány). 

A Lindab Kft. által gyártott ill. forgalomba hozott valamennyi termék és rendszer érvényes ÉME engedélye 
valamint TMI Tûzvédelmi Megfelelôségi Igazolása (utóbbi már nem kötelezô jellegû, de elônyös) „Minta” 
felirattal a www.lindab.hu oldalon illetve a Tervezôi Portálon elérhetô. Ezen minôsítésekben megtalálható 
a tervezéskor figyelembe veendô összes mûszaki paraméter. Egy-egy projekt esetében hivatalos nyom-
tatott formátumért – pl. építési engedélyezési eljáráshoz – a Lindab Kft. értékesítési munkatársait kérjük 
felkeresni.

Hasznos információk 
Szakmai támogatások, minôsítések, kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel
Lindab Kft.
A Lindab Kft. munkatársai csarnok-
rendszerekhez, szerkezeti és burko-
lati elemekhez kapcsolódó szakmai 
kérdésekben tervezési, elôkészítési, 
pályázati (konszignáció, ár-ajánlatké-
szítés) és kivitelezési stádiumokban 
személyesen is állnak szíves rendel-
kezésükre, forduljanak hozzájuk bi-
zalommal.

A Szállítói Megfelelôségi Nyilatkozattal a gyártó jogilag felelôsséget vállal a mindenkori vásárló illetve 
felhasználó felé a termék felhasználási célra és a mûszaki specifikációban foglaltaknak való megfelelôségért. 
A Lindab Kft. minden teljesített megrendelés szállítólevele mellé, a rajta szereplô termékekre a vevônek állítja 
ki a Szállítói Megfelelôségi Nyilatkozatot.

Tervezési, tervezôi kérdések
Molnár István
istvan.molnar@lindab.hu
Mobil: 06-30 257-6087

Mûszaki szaktanácsadás, 
Statikai-tartószerkezeti témák

Kotormán István
istvan.kotorman@lindab.hu
Mobil: 06-30 350-1989

Értékesítés, Árajánlatok
Erôss Zoltán
zoltan.eross@lindab.hu
Mobil: 06-30 977-1182

Helyszíni projektegyeztetés, 
szakmai konzultációk
Nyugat-Magyarország

Polgár Dávid
david.polgar@lindab.hu
Mobil: 06-30 248-2391

Kelet-Magyarország
Kelemen Kornél
kornel.kelemen@lindab.hu
Mobil: 06-30 708-6463
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Kereskedelmi és logisztikai csarnokok

Mezôgazdasági és élelmiszeripari csarnokok Autószalonok, hangárok

Sportlétesítmények,
tornacsarnokok

Zalaegerszeg, GE Logisztikai központ

Lindab   |   we simplify construction Lindab Csarnok referenciák – Néhány megvalósult példa funkció szerint

Királyegyháza, Cementgyár

Nagyharsány, Tornacsarnok

Dunaharaszti, V & T Logisztikai központ

Donyeck, 
Repülôgép hangár

Szekszárd, Samsonite

Újrónafô, Összeszerelô csarnok

Tiszaújváros, TVK

Székesfehérvár, Gabonatárolók

Sarkad, Acélvázas gabonatárolók Abony, Acélvázas magtár

Törökszentmiklós, Vasbetonvázas terménytárolók Székesfehérvár, Gabonatárolók

Svédország, Jégcsarnok

Mezôkövesd, Kováts raktár

Budaörs, Raktárközpont Veszprém, Magasraktár

Solymár, Mercedesz Szalon

Budapest, Honda Szallerbeck Debrecen, Toyota Szalon Debrecen, Honda Motor Szalon

Ipari csarnokok



fehér alapra

fehér alapra

színes alapra

www.lindab.hu


