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Önkormányzati ingatlanok, mûemlékek, sportcsarnokok,  
társasházak esetében kiemelten fontos az állagmeg
ó vás,  az épületek karbantartása és fejlesztése. Válság 
ide jén  azonban különösen fontos szempont a tartósság, 
és a  megtérülés. Ezt nyújtják a minôségi alapanya
gok,  amelyek  beépítésével a fenntartó idôt és pénzt 

taka rít meg. A lakosság, a lakók bi
zal mának és elégedettsé gé nek el
nye rése  mellett   pedig  az sem utolsó 
szem pont,  hogy   a megbízható ter mékek 
beépíttetésé vel a fenn tartó, illet ve az ott
honok biz ton  ságáért  felelôsséggel tar
to zó közös képviselô saját nyu galmát is 
biztosítja. 

A nem megfelelô tervezés,  ki vi telezés, 
valamint a hiá nyos  minôségû ter mé
kek  be épí té se komoly prob lé má  kat  
okozhatnak. Ennek  meg  e lô zése érde
kében fontos, hogy a munkálatok során 
fel használásra kerülô termékek azonosí
tása és mûszaki ellenôrzése a tervezés, 
az értékesítés és a kivitelezés kü lön bö zô 
fázisaiban egyaránt elvégezhetô legyen.  

A nagy vagyo ni érték mellett kiemelt hang  súlyt kap 
a szer ke zet, tûz és ba le setbiztonság, valamint a 
tetô biz ton sági termékek gondos kihelyezése – mind 
a tetôn dol go zók, mind a tetô alatt közlekedôk biztonsága 
érdeké ben. 
A Lindab által forgalmazott építôipari lemeztermékek 
alapját a svéd acélipar által gyártott kiváló minôségû, 
idôjárásálló finomacél lemezek adják. Az alapanya
gok tulajdonságai pontosan követik a belôlük készülô 
késztermékekkel szemben támasztott tartóssági, teher
bírási vagy akár tûzállósági elvárásokat. A termékeinkre 
15 és 30 év átrozsdásodás elleni garanciát vállalunk, 
azonban a megfelelôen beépített és karbantartott Lindab 
termékek tényleges várható élettartama 5060 év.

Minden Lindab termék rendelkezik Építôipari Mûszaki 
Engedéllyel, valamint – ahol szükséges – a 2008as 
Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerinti Tûzállósági 
Meg felelôségi Igazolással. A dokumentumokról kon k 
   rét munkához a Lindab eredetit küld, a szállítás után 
Szállítói Megfelelôségi Igazolást ad ki. A termék és minô
sí tés együtt érvényesek, ezért kiemelten fontos, hogy 
vásár lás során mindig gyôzôdjön meg arról, hogy eredeti 
Lindab terméket vásárol, hiszen a garancia csak ebben 
az  esetben érvényesíthetô, a megfelelô biztonság csak 
így ellenôrizhetô!

A magyarországi lakásállományról készített KSH jelentések szerint a mintegy 4,3 
millió  lakás 25%a még az 1945 elôtti idôkbôl származik,  míg 62%a  a szocializ
mus alatt épült. 1,3 millió ember él  olyan lakásokban, melyek az alapvetô minôségi 
követelményeknek sem felelnek meg. 

A kormány várhatóan a nyáron hirdeti meg az Új Széchenyi Terv Otthonteremtési  
Program ját,  melynek keretében az önkormányzatok,  társasházak az alábbi 
alprogramokban nyújthatnak be majd pályá za tot:

· lakásépítés és lakásfelújítás támogatása alprogram, 
· városrész rehabilitáció alprogram,
· teleprehabilitáció alprogram,
· önkormányzati bérlakások alprogram,
· vállalkozói bérlakás mintaprojekt alprogram,
· kéményfelújítási alprogram.

Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaságfejlesztési Prog ram keretében pedig a „Helyi hô és hûtési energia igény kielégítése megújuló ener
giaforrásokkal” címû  pályázat keretében lehet többek között napelemek,  bio masszás kazánok, hôszivattyús rendsze rek kiépíté sére pályázni.

ESCO finanszírozás – 
pályázat nélkül is van 
lehetôség felújításra

Önkormányzati, állami pályázatok híján sem kell a társasházak nak felújításaikat elhalasz-
taniuk. Az ESCO (Energy Saving Cooperation) finanszírozási rendszerrel lehetôségük van 
arra, hogy  önerô nélkül valósítsák meg a szükséges energetikai kor sze rûsítést. E finanszí-
rozási konstruk cióban egy befektetési társaság, a ki vi te lezô, vagy a felújítás során hasz-
nált termékeket gyár tó cégek vállalják a teljes  beruházás elôfinanszírozását. A társas ház  
pedig a felújítás eredményeként ke let kezô energia-meg takarításból részle te i ben fizeti visz-
sza a felújítás összegét.

Pályázati 
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A közös költség közel 30%át kellene  
a társasházaknak felújításra fordítani

Interjú Langer Ivánnéval, a Magyar Társasházkezelôk Országos Szakmai Szövetségének elnökével 

Milyen típusú épületek alkotják a   tár
sas   házak és lakás szövetkezetek több sé
gét, illetve milyen állapotban vannak e zek?
Alapvetôen kétféle épülettípusról be szél   
he tünk, a hagyományos tégla é pí   té sû ek rôl   
és az iparosított technológiával ké szül tek
rôl, fôleg panelházakról. Az elôbbiek van
nak  általában rosszabb álla  potban, hi szen  
sok köztük a 100130  éves ház, me lyek 
többsége mára erô sen le a mor ti zá  ló dott: 
az elektromos ve ze té kek  egyre nehezeb
ben bírják a ter helést, a  vízveze ték há ló
zatok korrodálódtak, a  ké mé nyek   romo
sak, béleletlenek,  a tetôk be áz nak  és még  
szá mos problémát fel le het ne so rol ni. A 
panel házak legfôbb problémája pedig, 

hogy  rendkívül energiapazarlóak.
Mennyit költenek és mennyit kellene költeniük a társas

házaknak felújításra annak érdekében, hogy megállítható  
legyen az épületek állagromlása?
Erre vonatkozóan csak becsléseink vannak, de az elmond
ha tó, hogy a közös költségek közel 30%át kellene a tár sas
házaknak valamilyen felújítási alapban elkülöníteniük, annak 
érdekében, hogy rendszeresen érték és állag megó vó javítá
sokat végeztethessenek el. Ezzel szemben csu pán a közös 
költség pár százalékát fordítják erre a cél ra, a társasházak 
szinte a teljes összeget a fenntartás ra  költik: kommunális 
díjak ra, liftkarbantartásra, közös képviseleti tevékenységi 
díj ra. Ugyanakkor fontos azt is kiemelni, hogy a társasházak 
3040%a befizetôje valamely lakástakarékpénztárnak.

Az ezeken a számlákon összegyûjtött összegeket általá
ban önrészként használják felújítási munkálatokhoz kap
csolódó hitelek esetén.

Milyen mûszaki ismeretekkel rendelkeznek a közös 
képviselôk?
A társasházakat mûködtetô nagy cégeknél általában van 
képzett mûszaki szakember, de a kisebb vállalkozásoknál 
már nem mindig. Az egyegy ház képviseletét ellátó közös 
képviselôk esetében már nagyon változó a kép: azt ter
mészetesen felismerik, ha valamivel probléma van, de azt, 
hogy a kihívott szerelô végül milyen színvonalon látja el a 
feladatát, sajnos már nem minden esetben tudják megítél
ni. Éppen ezért különösen nagy segítséget jelent, ha szo
rosabbra tudjuk fûzni a kapcsolatot a társasházkezelôk 
és a gyártók között, melyek megbízható szakembereket 
biztosítanak a problémák feltárásához és a megoldási 
lehetôségek kiválasztásához.

Mennyire gyakoriak a nem megfelelô kivitelezések 
és mekkora problémákat okoznak ezek?
Azt kell hogy mondjam, sajnos gyakran fordulnak elô 
problémák. A napokban történt, hogy egy társasház felújí
tását követôen sorra leszakadtak a pincében a szennyvíz
csövek, amiket a kivitelezô egyszerû mûanyag szalagokkal 
ragasztott fel. 
Minden esetben felhívjuk a fi gyel met a mûszaki ellenôr al
kalmazásának fontosságára, illet ve arra, hogy a képviselôk 
csak ismert cégek kel, gyártókkal kössenek szerzôdést. 
Ezek a gyártók nem csak minôségi termékeik miatt meg
bízhatóak, de saját szak embereikkel dolgoztatnak, így 
garanciát vállalnak a beépítés re is. Lehet, hogy ez vala
melyest drágábbnak tûnik, de hosszútávon mindig a 
minôségi munka éri meg leginkább.

Felelôsség és kötelezettség – 
segítünk eligazodni a jogi útvesztôben 

§
A megfelelô beszállító kiválasztásához hasonlóan nagy 
felelôsséggel jár a megbízható kivitelezô és szakember 
kiválasztása is. Az építkezéssel kapcsolatos kötele
zettségeket és jogokat az 1997. évi Építési Törvény, 
valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek szabályozzák, 
melyek meghatározzák, hogy az építkezés sokszereplôs, 
összetett folyamatában a különbözô résztvevôknek 
– az építtetônek, tervezônek, kivitelezônek – milyen 
kötelezôen ellátandó feladatai vannak. 
Rövid összefoglalónk segítségével Ön is könnyedén át
tekintheti 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 átadásátvételig az 

engedélyeztetésben, a termékek megfelelôségének 
igazolásában, pénzügyi elszámolásokban.

• Felelôs az építési engedély és tervdokumentációk, va
lamint az építésiszerelési szerzôdés betartásáért, az 
építési napló hatóságoknak történô átadásáért, a kivi
telezés folyamatos ellenôrzéséért.
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A Lindab számos mûszaki támoga tást  
biz to sít a felújítók számára. Me lyek  ezek?
Egy felújítás esetén 4 fô szempontot lehet elkülöníteni: 
1. mi a probléma (mit észlelünk, honnan ered); 
2. milyen az épület meglévô állapota;
3. milyen mûszaki megoldások jöhetnek szó

ba és nem utolsó sorban; 
4. ki tudja ezt jól megoldani, kivitelezni,  hogy 

hosszú távra megszûnjön a probléma. 
A Lindab leginkább az utóbbi 2 szempont tekitentében tud 
a vá sár lók, ügyfelek segítségére lenni. Egyrészt a terméke
i vel, hiszen azok a legmagasabb minôségi és mûszaki 
követelmények nek megfelelôen képesek kielégíteni a leg
kü lön bö zôbb építési igényeket. Másrészt komoly szakmai 
támoga tást nyújt azáltal, hogy mûszaki szakemberei, part
nerei a helyszínen megvizsgál ják és felmérik a felújításra váró 
épületet, épü letrészt továbbá segítséget nyújtanak a felújítás 
tervezésében,  ajánlatot adnak a probléma megoldására, 
melyhez  költségkalkulációt is végeznek.
Tudjuk, hogy például egy tetôbeázást számos ok kiválthat, 
és ha nem a megfelelôt kezeljük, a probléma súlyosabb gon
dokat okozhat, pláne, ha például közben a homlokzatot is 
felújítottuk megfelelô hôszigetelô rendszerrel, és ez is ázni, 
azonnal károsodni fog. 

Melyek a leggyakoribb problémák és milyen meg ol dá
so kat  kínál ezekre a Lindab?
Építésügyi, mûszaki oldalról a felújítások egész széles spek t 
  rum ot fedhetnek le, az ereszcsatorna cseréjétôl a hom
lokzat felújításán át egészen a tetôfelújításokig. A leggya
koribb problémák is ezekhez köthetôk: a beázás és a nagy 

hôveszteség. A Lindab valóban jó megoldásokat kínál ezek
re a bajokra is. Például a régi lapostetôk magas vagy ala
csonyhajlású nyeregtetôvé alakításával és a két tetôréteg 
közé beépített plusz hôszigeteléssel mindkét probléma or
vo solható. Természetesen mindez a homlokzatokra is igaz, 
ahol egy tartószerkezet, majd egy hôszigetelô réteg kerül 
a régi falazatra, mielôtt új homlokzatot kapna a társasház. 
A nagyobb javítások sok esetben mûszaki átalakításokat is 
igényelnek, melyekhez a tervezônek kell a szükséges terv
rajzokat elkészítenie. A Lindab számos, nagy gyakorlat tal 
rendelkezô építészt tud ilyen esetben ajánlani, akik garan tál
tan megbízhatóan, magas színvonalon készítik el a szük sé
ges dokumentációt. 

Mire figyelhetnének jobban felújítás esetén a társas
házkezelôk?
Úgy tapasztaljuk, hogy a mûszaki elôkészítések sok esetben 
hiányoznak, pedig felújítás esetén anyagilag sem min degy, 
hogy készüle alapos problémafeltárás. Hogy érthetô legyek, 
hadd világítsam meg egy példán keresztül:  mondjuk  beázik a 
tetô, vagy túl nagy a hôvesztesége a ház nak. Ilyen esetben a 
képviselô azonnal kivitelezôt keres, hogy kiderítse, mennyiért 
lehet ezen segíteni – holott nem min degy hogy csak egy cso
mópont a hibás és elég lenne két tetôcserepet kicserélni, vagy 
az egész tetôszerkezettel baj  van. Ezt egy független mûszaki 
szakember egy hô ka me rával, egy vizesedési vizsgálattal, eset
leges próbafeltárásokkal – tapasztalatunk szerint – a végsô 
beruházás össze gének néhány (átlagosan 23, maximum 5) 
%áért meg  tudja állapítani. A probléma pontos ismeretével 
pedig  már egyszerûen megkereshetô bármelyik gyártó, mely 
megoldást, terméket és kivitelezôt is tud kínálni a bajra.

Mekkora arányban vannak jelen a társasházak a lakás
piacon  és milyen a helyzetük?
Arra vonatkozóan, hogy Magyarországon hány társasház lehet,  
csak becslések vannak. 1992ben mintegy 800900 ezer  lakást 
pri vatizált az állam, ennek megfelelôen közel 3060  ezer társasház 
alakulhatott meg, sajnos megfelelô szakmai útmutató és épületdi
agnosztika nélkül. Az állagmegóvásra sem akkor, sem az óta nem 
készültek fel igazán a tulajdonosok. A társasházak mû köd tetését, 
a közös képviselô feladatait egyébként jól körülírja a társasházi 
törvény, de ennek betartása nem 100%os. További problémát 
jelent, hogy miköz ben minden gazdálkodó szer vezetnek van tör
vényességi felügyelete,  a társas házaknak nincsen. 

Milyen pályázatokon indulhatnak a társasházak, ha fel
újítást terveznek?  
Sajnos 2011. január 1jétôl nincs erre pályázati lehetôség 
hazánkban. Új megoldást jelent ugyanakkor az úgynevezett 
ESCO (Energy Saving Cooperation) finanszírozási rendszer, 
mely fôként energetikai felújítások (tetôfedés, hôszigetelés, nyí
lászárócsere) esetében jelent kiváló megoldást. Ebben a felújí
tási konstrukcióban egy befektetési társaság, a kivitelezô, vagy 
a felújítás során használt termékeket gyártó cégek nemcsak a 
beruházás megvalósítását vállalják, hanem elôfinanszírozzák 
a teljes beruházást. A felújítás eredményeként  keletkezô ener

giamegtakarításból fizeti vissza aztán a 
társasház – általában öttíz év alatt – a 
felújítás összegét. Mivel jelenleg nincse
nek pályázati lehetôségek, ez a konstrukció nagy segítséget 
jelent a társasházaknak.

Milyen szakmai színvonalon valósulnak meg a felújítások?
Régen felújítás, vagy bármilyen kivitelezés esetén az elsôd
leges szempont az volt, hogy a legolcsóbb anyagokkal dol
gozó, legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelezôt kell választa
ni. Ma már szerencsére a lakástulajdonosok megtanulták: 
kétszer megcsináltatni valamit mindig drágább, mint egy
szer rendesen. Megváltozott a szemlélet: egyre több társas
házi képviselô kizárólag nagynevû, megbízható gyártóval, 
kivitelezôvel szerzôdik. Ezt a szemléletváltást szolgálja az is, 
hogy a kormány kötelezô akkreditációt ír elô a kivitelezôk szá
mára, így hosszú távon ki lehet szûrni kik azok, akik valóban 
minôségi termékeket használnak és építenek be. További fon
tos elôrelépés, hogy egyre több gyártó helyez különösen nagy 
hangsúlyt a termékvédelemre. Olyan tanúsítványokat, nehe
zen hamisítható jeleket helyeznek el termékeiken, melyek a 
beépítés bármely fázisában lehetôvé teszik az ellenôrzést, így 
a társasházak biztosak lehetnek benne, hogy a kiválasztott, 
kiváló minôségû termékeket építik be a kivitelezôk.

Felújítás elôtt a legfontosabb: független mûszaki 
szakemberrel problémafeltárást készíttetni!
Interjú Kotormán Istvánnal, a Lindab fejlesztési és oktatási vezetôjével

Az új ESCO finanszírozási rendszerrel pályázat 
híján is felújíthatják épületeiket a társasházak

Farkas Tamás, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének elnöke

Tetôfedési, tetôfelújítási, emeletráépítési szakmai kérdéseit küldje a felújítás@lindab.hu-ra és Kotormán István kollégánk válaszol Önnek.

www.lindab.hu
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Hogyan írható le a mai építési piac?
Sajtóhírekbôl tudjuk, hogy jelenleg 
kor mányzati szinten elôkészítés alatt 
áll az új építési, felújítási támogatási 
rendszer, így most a piac szereplôi: a 
társasházak, magánemberek kivár
nak. Amíg egy megfelelôen struktu
rált támogatási rendszer el nem indul, 
a piac meglátásunk szerint stagnálni 

fog. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy természetesen a gaz
da sági világválság is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára 
Magyarországon jelentôsen visszaesett az építkezések, fel
újítások száma. Jelenleg nincsenek új pályázatok, a meglévô 
forrásokat korábban benyújtott pályázatokra fordítják, ám 
ezek jelentôs része forráshiányossá vált idôközben.

Milyen módon tudja támogatni a Rockwool a társasházakat?
Több módon is együttmûködünk társasházkezelô szövetsé
gekkel: szakmai tanácsadást biztosítunk részükre, rendsze
resen részt veszünk társasházkezelôi konferenciákon, ahol 
sok esetben tûzvédelmi és energetikai elôírásváltozásokról, 
minôségbiztosítási jogszabályváltozásokról tartunk elôadást, 
valamint rendszeresen publikálunk a társasházkezelôk szak
mai folyóiratában a fenti témák kapcsán.

Mik a tapasztalataik, mire fordítsanak több gondot a fel
újítást tervezô társasházak?
Sokszor tapasztaljuk, hogy a lakók nincsenek tisztában azzal, 
milyen épületben is laknak. A képviselôk a kiírt pályázatokhoz 
próbálnak meg különbözô felújítási munkafolyamatokat talál
ni, ahelyett, hogy komplex folyamatként tekintenének a felújí
tásra. Példának okáért: homlokzatfelújítást végezni a nélkül, 
hogy felülvizsgálatra kerülne a villámhárító rendszer, vagy az 
elöregedett ereszcsatorna hálózat nincs értelme, hiszen egy 
állandó vizesedés még az egyébként magas szinten elvég
zett homlokzatfelújítási munkát is tönkre teszi. Márpedig a 
hazai társasházak esetében – és itt külön gondolok az öreg 
budapesti bérházakra – különösen fontos lenne a felújítások 
elôtt egy teljes – a vízvezeték állapotától, a liftszerkezeten át 
a hôszigetelésre is kiterjedô – állapotfelmérést végezni, majd 
ezt követôen meghatározni az egymást követô folyamatokat. 
Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a szemléletváltást legin
kább a helyesen felépített támogatási rendszerek ösztönzik, 
reméljük az új struktúra majd lehetôvé teszi ezt a komplex 
szemléletet.

Egy megfelelôen strukturált, 
új támogatási rendszer felpörgetheti a piacot
Lestyán Mária, a Rockwool fejlesztési és alkalmazástechnikai vezetôje

Sárospataki iskola tetôfelújítása – SRP Click 
A Lindab minôségi alapanyagai már önmagukban garanciát jelentenek  
a gyors, magas színvonalú munkára – Deméndi György, a Bedebau Kft. tulajdonosa

Jelenleg egy sárospataki általános iskola tetszetôs 
tetô felújításán dolgozik, de ha jól tudom, nem ez az elsô 
szak ma ilag is kiemelkedô munkája.
Valóban, 2007ben sikerült Lindab referenciaversenyt 
nyernem,  akkor egy 4000m²es salgótarjáni idôsotthonnak 
ké szí tettem új tetôfedést. Jelenleg pedig egy sárospataki álta
lá nos  iskolának újítjuk meg a tetôburkolatát a Lindab alig 12 
hó nap ja  megjelent új termékével, a „Click”kel. A terméket 
ezúttal a gene rálkivitelezô választotta, nagy örömünkre, mert 
ezzel  sokkal  gyorsabb, egyszerûbb és költséghatékonyabb 
a  mun ka.  Az állókorcos „lágy” acéllemezes tetôfedéshez ké
pest  az új termék „kemény” acéllemezes és elôre korcolt, így 
a hely színen sokkal könnyebb az összeszerelés. A „Click”
kel  közel fele annyi idô alatt elkészülünk a munkával, így az 
építtetô komoly összeget, a tervezett kiadás közel 3040%át 
meg spó rolja.

Mióta dolgozik Lindab termékekkel?
Amióta a Lindab jelen van Magyarországon, azóta dolgozunk  
a termékeivel. Mivel jól ismert cég, sok esetben nem is mi vá
lasztjuk, hanem a megrendelô már kész tervekkel érkezik,  
melyekben fel van tüntetve, hogy mely épületrészhez milyen 

Lindab terméket szeret ne.  Ennek mi minden  
esetben örülünk, hiszen a megbízha tó, 
minôségi alapanyagok  már önmagukban 
garanciát jelentenek a  könnyû, gyors, jó 
minô ségû munkára. Ma napság gyakran 
szó ba kerül az utóbbi évek különösen ext
rém   idôjárása, mely sok eset ben okozott 
plusz munkát, javítanivalót a kollégáknak. 
Nálunk ilyen nem fordult elô, ugyanis ha 
ezeket a termékeket a  mûszaki elôírásoknak 
megfelelôen szerelik be, gond nélkül kiállják a hazai idôjárási 
körülményeket.    

Milyen további munkákat tervez?
Sajnos áll a piac, a tavalyi év sem ment jól és az idei sem indul 
úgy:  családi házas építkezések szinte egyáltalán nincsenek, 
de  a nagyobb beruházások száma is kevesebb volt idáig, mint 
a  korábbi, válság elôtti években. Reméljük, az önkormányzati 
felú jítások elindulnak lassan, azt tapasztaljuk, hogy egyre több 
helyen kezdik, folytatják a munkát, talán megérkeztek a várt 
EU  támogatások. Jelenleg mi is több árajánlatot adtunk be, 
reméljük, a sárospataki iskolát újabb megrendelések követik.

www.lindab.hu

Kivitelezô elérhetôsége a Lindab Expert kolléga által, hívja Tolnai Józsefet a 06-30 954-5114-es mobilon.

Szigetelési kérdések esetén írjon a felujitas@lindab.hu-ra  
és továbbítjuk Lestyán Mária részére.
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A szélsôséges idôjárás, a kemény tél és a nagy szélvi
harok által az épületek vízelvezetô rendszere komoly 
terhelésnek van kitéve. Az ôszi levelek, a fagy, a szél, 
a hôingadozás és a rengeteg csapadék mind hatással 
vannak rá. Sokan már csak a baj beköszöntével kap
nak észbe, pedig évente fontos átvizsgálni ereszein
ket, amelyre a tavasz és a nyár a legalkalmasabb. A 
csatorna saját értékének sokszorosáért felelôs, az 
épület egyik legfôbb állagmegóvója. A házfal vizese
dése csak egy az öt intô jelbôl, amely arra figyelmeztet, 
hogy ereszrendszerünk javításra, vagy cserére szorul. 

A nyári esô aranyat ér – tartja a mondás – de csak ami a ter
mészetet illeti. Egészen más a helyzet, ha építkezünk, vagy 
ha egy épület állagmegóvásáról van szó. Kevesen gondol
nak arra, hogy az esôvíz elvezetô rendszer az egyik leg
fôbb állag megóvó funkcióval bír, saját értékének sok
szorosá ért felelôs: óvja a falakat és az alapzatot a folya
matos átnedvesedéstôl. A megfelelô termékkiválasztás mel
lett nagyon fontos az évenkénti karbantartás, amirôl sokan 
megfeledkeznek, így nagy veszélynek teszik ki ingatlanjukat.

„A nem megfelelően karbantartott, vagy e le ve  rossz minőségű 
csa tor na kihat az épület  álla  po tára is, hiszen a rossz méretezés 
vagy hi bás kivitelezés miatt túl folyások, csö pö gé sek  keletkezhet-
nek. Innen  pe dig gyors út ve zet saj nos a falak vi ze se dé sé hez, 
ez a prob léma pedig már sok kal pénzigényesebb és bonyolul-
tabb feladat. A rendszer kiválasztása kor ér de mes szem előtt 
tar ta ni, hogy az ereszcsa tor na-rendszerhez sok fé le kiegészítő 
és tartozék legyen beszerezhető, de fontos szem pont a könnyű 
szerelhetôség, a garantált élettartam, sőt, ma már a színválasz-
ték is” – hangsúlyozta Kotormán István, a Lindab fejlesztési 
és oktatási vezetője.

Eltömôdés. Ha megáll a víz a csatornában, dugulásra gya
nakodhatunk – ezt azonnal szüntessük meg! Ha dugulást 
észlelünk, ne próbáljuk meg ütögetéssel eltávolítani, hiszen 
tönkretehetjük a csatornát! Az ôsszel a csatornába hullott 
és ott télen elrohadt falevek lehetnek az összegyûlt csapa
dék akadálymentes elfolyásának legfôbb gátjai. Az elfolyni 
nem tudó víz megreked, terhelve így az egész rendszert: az 
eltömôdött csatorna könnyen megroppanhat és leszakadhat, 
a sérült ereszbôl a házfalra folyó víz pedig sok kárt okozhat. 

Szivárgás. Az eltömôdés mel
lett gyakori probléma, hogy a 
hagyományos alumínium vagy 
mûanyag csatornák rosszul vise
lik  az idôjárás viszontagságait, 
valamint a környezeti terhelés 
miatt sajnos egyre jellemzôbb 
sa vas esôt. Mindezeken túl a 
kor sze rûtlen tetôrendszerekbôl 
szár mazó vegyszerek is okozhat
ják az eresz kilyukadását, a víz
szi várgást: eleinte alattomban,  
csak foltokban nedvesítve a fa
lat,  mely hosszabb távon akár a 
lakás beázását is okozhatja. 

A kiköpô hiánya. További  veszély forrást jelent, ha a le
folyócsô végérôl hiányzik a ki köpô, hiszen a közvetlenül a 
ház talapzatának verôdô esôvíztôl átnedvesedik a lábazat, 
ami akár az épület megsüllyedését is okozhatja. Az esôvizet 
célszerû külön erre rendszeresített hordóban tartani.

Mire figyeljünk, ha építkezésre,  cserére kerül a sor? 
• Érdemes hosszú távon gondolkodni, és olyan eresz csa

tor na rendszert választani, a mely  nem deformálódik, nem 
ve  te me  dik, nem repedezik, és hosszú évekig megbízhatóan  
áll ja az idôjárás kihívásait;

• A korszerû rendszereket már nem kell szerelés közben csa
va  rozni, a pattintós rendszernek köszönhetôen a rozsdáso
dás  veszélye is minimális; 

• fontos a könnyû, egyszerû szerelhetôség, amelynek 
kö szön hetôen ragasztók, segédanyagok nélkül, akár házi
lag is felszerelhetjük új ereszcsatornarendszerünket; 

• Vége a megalkuvás idôszakának, ma már a házunkhoz  
illeszkedô, széles színkínálatból választhatunk, a Lin
dab  Rainline termékpalettáján a lefolyók és kiegészítôk 
számtalan változatos méretben és 10 idôtálló színben 
választ hatók, 

• Sokan nem gondolnak rá, pedig a bevonat a termék lelke: 
az 50 μm vastag kétoldali, színes bevonatnak köszönhetôen 
az eredeti termékek akár 50 éves színtartással is bírnak. 

• Figyeljünk a kiterjedt garanciára is: nem mindegy, hogy a gyártó 
meddig vállal felelôsséget a termékeiért. A Lindab Rainline® 
a rendszer minden egyes elemére 30 év garanciát vállal.

Az elhanyagolt, korszerûtlen csatornák  
esetében komoly gondot okoz a savas esô is

·	az ereszbôl csöpög, szivárog a csapa dék,  netán 
túlfolyás látható;

·	a csatorna bármely része rozsdásodik,  sérült, 
lyukas;

·	vizesedik a ház fala és/vagy lábazata;
·	a csatorna elemei szétesnek;
·	a rendszer nem bírja a terhelést (pl. a  nekitámasz-

tott létrától, akár kisebb rú gástól benyomódik, a 
felgyülemlett esôvíztôl elmozdul, leszakad).

Öt intô jel, mely arra figyelmez tet,  hogy 
nem megfelelô minôségû, vagy felújítást 
igényel az ereszcsatorna:

Tudta Ön, hogy a régi, elhanyagolt acél és bádog 
ereszcsatornából évente akár 360 gramm cinket  
is kimoshat az esô? 
A hagyományos tüzihorganyzott acél és bádog ereszeket  oldalan
ként közel 2020 mikron vastagságú cinkbevo nat tal látják el a 
rozsdásodás megakadályozása érde ké ben. Ebbôl a cinkrétegbôl 
az esôvíz aztán – földrajzi  elhelyezkedéstôl és az ipari környezet  
mértékétôl függô en  – évente négyzetméterenként akár 660 
gramm cin ket  is képes lemosni az ereszrôl. Egy átlagos családi 
ház  ereszcsatornarendszerét alapul véve, mely közel 6 m², ipari 
környezetben, gyárak közelében ez akár 36360 gramm  cinket is 
jelenthet évente – hívja fel a figyelmet a Lindab.
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A svédországi központú Lindab cég az 1950-es évektôl 
kezdve fejleszt, gyárt és értékesít könnyûszerkezetû, 
tûzi horganyzott acél lemeztermékeket az építôipari 
piacon, vízelvezetô rendszerek, tetôfedô és falburko-
lati anyagok, tartószerkezetek céljára. Az elemek pon-
tos gyártási geometriája, magas teherbírása mellett 
kis önsúlya, tartóssága, továbbá a rendszerek gyors, 
egyszerû, száraz technológiájú szerelhetôsége nem-
csak az új létesítésû épületek, hanem a meglévô szer-
kezeteink felújítása során is elônyös tulajdonságok.

Meglévô épületeink felújítására több indok is adódik: 
esztétikai (legyen szebb az épületünk), mûszaki (karban
tartás, hibaelhárítás, fejlesztés), funkcionális (változó fel
használás) és gazdasági (ingatlanpiaci) érdekek mindig 
együttesen kezelendô szempontok, a hangsúlyok persze 
egyedileg alakulnak konkrét megvalósítások során. Ennek 
megfelelôen a felújítási tevékenység többféle szinten is je
lentkezhet. Beszélhetünk egyszerûbb esetekben bizonyos 
épületszerkezeti elemek cseréjérôl (pl. elavult ereszcsator
na vagy tetôfedés helyett újabb, korszerûbb rendszerek 
elhelyezése), bizonyos szerkezeti részek kiegészítésérôl (pl. 
meglévô falazott szerkezetek utólagos, jobb hôszigetelést 
nyújtó homlokzatburkolása) vagy összetettebb mûszaki 
feladatot jelentô, nagyobb léptékû átalakításokról is (pl. be
ázásoktól szenvedô régi lapostetôk felújítása új, nagyobb 
hajlású tetôszerkezettel és tetôfedéssel, vagy akár komp
lett új szint ráépítésével létrehozott bôvítéssel).

A Lindab bevonatos, tûzi horganyzott acéllemez tetôfedô 
anyagok választéka a legszélesebb kínálatot nyújtja  a 
felújítani kívánt tetôkre. A lakossági épületeken  a 
Lindab Topline csere peslemeztermékek minden  tetô 

típuson a  cserép természetes meg jelenését ötvö
zik kis önsúllyal, hosszú élettartammal és könnyû 
szerelhetôséggel; kiválóan alkalmasak meglévô épületek 
felújítására is – a tetôszerkezet megerôsítése, és akár a 
régi tetôburkolat (pl. pala, zsindely) elbontása nélkül is. 
A Lindab cserepeslemezeknek számos változata áll az 
építtetôk rendelkezésére mérettôl, formától, bevonat
tól, színtôl függôen választható ki az épülethez legjob
ban illeszkedô típus. A tetôfedéshez kiválóan illeszthetô 
a rendszerben kínált Rainline ereszcsatornarendszer 
és további kiegészítô elemek választéka (pl. tetôkibúvó, 
hóvágók, hófogók).

Lakó és középületeken egyaránt tökéletes látványt és 
mûszaki biztonságot nyújt a Lindab korcolt síklemezfedés. 
Az ún. PLX „lágy” acéllemezbôl helyszíni megmunkálás
sal készített dupla állókorcos fedés összetett, tagolt, akár 
íves tetôformákon és homlokzaton is alkalmazható, míg a 
2011ben bevezetett „kemény” acéllemezbôl gyártósoron 
elôállított SRP Click elôkorcolt tetôprofil az egyszerûbb, 
sík tetôfelületeken biztosít nagyon gyors, egyszerû és 
esztétikus kivitelezést. A meglévô alátámasztó szerke
zet megerôsítése vagy esetleg teljes cseréje csak alapos 
szakmai felülvizsgálat alapján dönthetô el.   

Ipari csarnokok, logisztikai épületek esetén nyújt na
gyon gazdaságos tetôfelújítási lehetôséget a Lindab 
Coverline trapézlemezek bô választékú családja, amely 
profilmagasság és lemezvastagság függvényében jelentôs 
fesztávok áthidalására alkalmas. A külsô burkolat, illetve a 
Construline horganyzott acél tartószerkezeti elemekkel kie
gészülve akár a teljes födém és tetôszerkezet cseréjére tö
kéletes, gyors és biztonságos megoldást nyújt a rendszer. 

Meglévô falszerkezetek homlokzati felújítására kí
nál javított mûszaki és esztétikai értéket a Lindab könnyû 
acél tartóvázszerkezetre szerelt bevonatos acéllemezter
mékek teljes választéka (trapéz vagy sinusprofilok, tálcás 
falkazetták). A kiegészítô szálas hôszigeteléssel ellátott, 
kiszellôztetett homlokzatburkolattal jelentôsen fokozhatók 
a falszerkezet hôtechnikai/energetikai jellemzôi, az épület 
külsô megjelenését is elônyére változtatva.    

Speciális alkalmazást jelent a lapostetôk LindabRoof 
tetôfelújító rendszerrel történô felújítása, amelynek 
keretében egy alacsony hajlású, kéthéjú kiszellôztetett 
tetôszerkezet kerül megvalósításra. A tartószerkezet és a 
tetôfedés az elôbb említett Lindab acél termékek válasz
tékából egyedileg tervezhetô, az átalakított, megszépített 
külsô megjelenés mellett a kiegészítô födémszigeteléssel 
együtt jelentôsen javítja a hasznos tér épületfizikáját, ener
getikai mutatóit is. A megoldás egyaránt alkalmazható 
blokkos vagy paneltechnológiával készült lakóépületek, 
vázas középületek vagy ipari csarnokok esetén is.    

A  fentiekben röviden szerettük volna bemutatni Önök
nek, mely felújítási munkálatoknál lehet segítségükre a 
Lindab Kft., ill. hogy milyen mûszaki feladatokban tud 
cégünk minôségi svédacél ( tûzi horganyzott acél) termé
keivel, szolgáltatásaival a támogatásukra lenni. 
Ha tetôfelújítást, tetôjavítást, magastetô újrafedését vagy 
meglévô lapostetôre biztonságosabb, költséghatéko
nyabb magastetôt képzeltek el, esetleg épületbôvítést 
– emeletráépítést terveznek vagy egy épület homlokza
tára új minôségi homlokzatot szeretnének, kérdéseikkel 
forduljanak a Lindab kollégáihoz a felujitas@lindab.hu 
emailcímen. 

Lindab Termékek – Felújítás
Lindab könnyûszerkezetes megoldások felújításokhoz

www.lindab.hu
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Cserepeslemezes tetôfelújítások megmaradó régi palatetôre Cserepeslemezes tetôfelújítás teljes tetôfedéscserével Síklemezes tetôfelújítások – PLX és SRP Click Lapostetô trapézlemezes felújítása és új tetô szer kezet 
építése

Lapostetô 
trapézlemezes 
felújítása és új 
tetôszerkezet 
építése

Komplett tetôfelújítási rendszerrel új tetôszerkezet 
és tetôhéjazat kialakítása

Falkazettával új, modern és 
fokozott hôszigetelésû homlokzatburkolat kialakítása



Lindab   |   Maradandót alkotunk!

Építkezést, felújítást tervez?
Szakértô állapotfelméréssel támogatjuk!

A Lindab szakemberei, partnerei Önkormányzatok, Társasházak számára térítésmentesen felmérik lakó
épületük, középületeik állapotát, ajánlanak kivitelezôt és testreszabott ajánlatot adnak tetômunkálatok 
(tetôfedés, tetôfelújítás, beázás, magas tetô kialakítás, emeletráépítés), vagy homlokzatszépítés (új esztéti
kus burkolat kivitelezése) esetén. 
Ha szeretne élni a fenti lehetôséggel ill. szeretné felvenni a kapcsolatot a Lindab Kftvel, kérjük az alábbi 
válaszlapot 2011.	július	29-ig küldje vissza a címünkre: 

Lindab Kft., Nagy Andrea, 2051 Biatorbágy, Állomás út 1/A.
Email: felujitas@lindab.hu
Fax: 0623 531141

Felújítás, 
korszerûsítés?  

Kapcsolattartó neve .........................................................................................................................

Önkormányzat/Társasház neve:  .........................................................................................................

Önkormányzat/Társasház címe:  .........................................................................................................

Telefon/Mobil:  .....................................................................................................................................

Email:   ...............................................................................................................................................

1.  Tervezneke felújítási/építési/korszerûsítési munkálatokat a következô 13 évben? Amennyiben 
igen, melyek ezek és hol találhatóak? (város, község)

 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2.  Kérjük, adja meg az ingatlan fôbb paramétereit:

 a Az ingatlan típusa, funkciója:  ...........................................................................

 b Az épület kora (ha meglévô épület felújításáról van szó):  ..................................

 c Az épület alapterülete (kb.:)  ..............................................................................

 d Az építés/felújítás tervezett dátuma:  ................................................................

 e Tervezett munkálatok:  .....................................................................................

 f Jelenlegi falazat, tetôszerkezet, tetôfedés típusa, anyaga:  ...............................

 g Egyéb:  .............................................................................................................

 

3. Kérjük, jelölje meg, milyen szakmai támogatást szeretne igénybe venni: 

  [   ] az épület tetôfedésének, tetôszerkezetének felmérése, és ajánlat

  [   ] az épület homlokzatának felmérése és ajánlat

  [   ] meglévô hiba, probléma feltárása, és megoldási javaslat

  [   ] tervezôi és/vagy kivitelezôi ajánlás, támogatás

TETŐCENTRUM Kft.
Cím: 9028 Győr, Külső Veszprémi u. 17.
Tel: 06 (96) 525-075 
Fax: 06 (96) 525-076
e-mail: gyor@tetocentrum.hu
honlap: www.tetocentrum.hu

AKKER PLUS Kft.
Cím: 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 86.
Tel: 06 (78) 581-011  
Fax: 06 (78) 581-010
e-mail: soltvadkert@akker-plus.hu 
honlap: www.akker-plus.hu 

TORNYOS  ÉS  TSA. Kft.
Cím: 8983 Nagylengyel, Bányász út 27.
Tel: 06 (92) 566-050 
Fax: 06 (92) 566-052
e-mail: info@tornyos.hu
honlap: www.tornyos.hu

FAPEX Kft.
Cím: 1142 Budapest, Komáromi u. 21.
Tel: (06 1) 363-7212 
Fax: (06 1) 222-1246
e-mail: fapex@fapex.hu
honlap: www.fapex.hu

FARKAS ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZ Kft.
Cím: 1181 Budapest, Besence u. 7.
Tel: (06 1) 292-0328 
Fax: 06 (1) 292-0328
e-mail: info@farkasep.hu
honlap: www.farkasep.hu

WARM Kft.
Cím: 7634 Pécs, Nagy-berki út 11.
Tel: 06 (72) 511-823 
 Tel/Fax: 06 (72) 213-290
e-mail: pecs@warmkft.hu
honlap: www.warmkft.hu  

PROF. TETŐ Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 6.
Tel: 06 (66) 450-445 
Fax: 06 (66) 450-525
e-mail: profteto@globonet.hu 
honlap: www.profteto.hu

UNILIFT 2000 Kft.
Cím: 3508 Miskolc, Futó u. 70.
Tel: 06 (46) 303-000 
 Fax: 06 (46) 366-420
e-mail: unilift.varga@t-online.hu
honlap: www.unilift2000.hu

HAJDU LINDAB 97 Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Tel: 06 (52) 532-314 
Fax: 06 (52) 520-894
e-mail: info@lindab-debrecen.hu
honlap: www.lindab-debrecen.hu

NAGY Kft.
Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 11.
Tel: 06 (57) 502-301 
Fax: 06 (57) 502-300
e-mail: nagykft@invitel.hu
honlap: www.nagykft.co.hu

GYŐRI Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.
Tel: 06 (82) 512-092 
Fax: 06 (82) 512-094
e-mail: info@gyorikft.hu
honlap: www.gyorikft.hu

KULCSÁR-BARANYI Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza,  
Debreceni út 160.  
Tel.: 06 (42) 596-624
E-mail: spisak.jozsef@gmail.com

GEMENC-BAU Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Tel: 06 (74) 415-105
Fax: 06 (74) 511-281
e-mail: gemencbau@t-online.hu
honlap: www.gemencbau.hu 

POLIMIX Kft.
Cím: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs út 185.
Tel: 06 (84) 311-784
Fax: 06 (84) 314-008
e-mail: polimix@metallaruhaz.hu
honlap: www.metallaruhaz.hu

ALIQUANDER Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15.
Tel.: 06 (22) 503-240
Fax: 06 (22) 329-447
e-mail: aliquander@aliquander.hu
honlap: www.aliquander.hu

NYAK-ÉP Kft.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. 
Tel: 06 (52) 570-750
Fax: 06 (52) 570-751
e-mail: nyakep@nyakep.hu
honlap: www.nyakep.hu

EGER-KAS Kft.
Cím: 3300 Eger, Meder út 26. 
Tel.: 06 (36) 515-138
Fax: 06 (36) 312-585
e-mail: egerkas@egerkas.hu
honlap: www.egerkas.hu

TETŐCENTRUM Kft.
Cím: 1201 Budapest, Helsinki u. 63.
Tel: 06 (1) 283-9426
Fax: 06 (1) 287-8415
e-mail: pest@tetocentrum.hu
honlap: www.tetocentrum.hu

ISO-THERMO Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó u.út 20.
Tel: 06 (26) 311-420
Fax: 06 (26) 301-272
e-mail: info@iso-thermo.hu
honlap: www.iso-thermo.hu

TETŐPONT PLUSZ Kft.
Cím: 9371 Vitnyéd, Pavilon sor 6. 
Tel: 06 (96) 244-747
Fax: 06 (96) 595-748
e-mail: tetoplusz@t-online.hu

KUCSA-KER Kft.
Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 154.
Tel: 06 (28) 385-715
Fax: 06 (28) 387-230
e-mail: info@kucsaker.hu
honlap: www.kucsaker.hu

VASEX Kft. 
Cím: 5900 Orosháza, Török I. u. 40. 
Tel: 06 (68) 512-200 
Fax: 06 (68) 512-203 
e-mail: info@vasex.hu  
honlap: www.vasex.hu

FÉM,- ÉS MÜANYIPARI Kft. 
Cím: 5091 Tószeg, Attila u. 27. 
Tel: 06 (56) 431-435 
Fax: 06 (56) 435-431 
e-mail: postmaster@femu.hu 
honlap: www.femu.hu 

Keressen bennünket országszerte! – Lindab márkakereskedôk, Lindab Centerek

              
Lindab partnerek, Lindab Centerek 

– Házhoz szállítunk Önöknek!  
Lindab Center
A Lindabnál különös gondot fordítunk arra, hogy minőségi  ter-
mé keink mellett minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk vásár-
lóinknak. Ezért hoztuk létre az ország számos pontján  működő  
Lindab Centereinket, melyek segítségével a vevők,  kivi-
telezők, szerelők lakóhelyükhöz a lehető legkö ze lebb 
választ hatnak a termékeink közül. A kiválasztott  árut 50-60km-es 
körzetben díjmentesen házhoz is szállítjuk.  A Centerek-
ben folyamatos raktárkészlettel elérhető termékek: 
•	a	komplett	Rainline	ereszcsatorna	rendszer	(fehér,	tég	la

vörös, rézvörös, barna színekben),
•	síklemezek	FopCo	szegélyekhez,
•	kötőelemek,	tömítőprofilok.
Ezenkívül megtekinthetőek a Lindab termékbemutatók, szín-
kártyák, prospektusok és a legfrissebb aktualitások. 
A Centerek folyamatos készletét a Rainline Expressz  
biztosítja,	amely	fix	heti	útvonalterv	szerint,	az	ország	min	den			
régiójában az adott napokon jól tervezhetően érkezik a Lindab 
termékekkel. A nagy kamionok mellett február 1-től elindultak 
a	 kis	 Rainline	 Expresszek,	 akik	 24 órán belül telephelyre  

vagy  építkezés helyszínre  ingyenes 
 kiszállítást biztosíta nak.  (A 24 órát 
természetesen a rendelés jóvá ha gyá-
sá tól   számítjuk!)

Lindab webshop
Online Lindab  rende lés re is van lehetőség  
ereszcsatorna  rendszer  ese tén,  látogasson el  a 
www.lindabshop.hu  oldalra,  itt önállóan is tud anyagszükséglet 
számítást készíteni, csatolhat  tervrajzot vagy kérhet ajánlatot.

Lindab Expert és területi képviselő kollégáinkat keres-
he tik, ha tetőfedés, tetőfelújítás, tetőszerkezet vagy eresz kér-
dé  seik lennének, kollégáink kimennek Önökhöz az épület hely-
színére és segítenek a felmérésben és probléma feltárásában.  

Kérdések esetén hívja területi vezetőinket Nyugat-Magyarországon, 
Polgár Dávidot a 30/248-2391; Kelet-Magyarországon Kelemen Kornélt   
30/708-6463 számon, vagy írjon a felujitas@lindab.hu e-mail címünkre.

www.lindab.hu
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További Lindab márkakereskedők: www.lindab.hu /Kapcsolatok /Partnereink



 Akciós trapézlemez színek 

Lindab Arany 
AKCIÓezüst áron

Akció ideje: 2011. július 1-től július 31-ig

Külön színakció: RAL 3011; PIROS*

Trapézlemezek 
(0,5 mm, PE, 25 µm)

LTP/LVP 20

Trapézlemezek 
(0,5 mm, PE, 25 µm)

LTP/LVP 35

Trapézlemezek 
(0,5 mm, PE, 25 µm)
barna (434), 
sötétbordó (758),  
világosszürke (022) színekben

Trapézlemezek 
(0,5 mm, PE, 25 µm)
barna (434), 
sötétbordó (758),  
világosszürke (022) színekben

Cserepeslemez 
(0,5 mm, PE)
sötétbordó (758), 
téglavörös (742)

LTP/LVP 20

LTP/LVP 35

Topline Nordic

piros 

2 580 Ft/m2

2 740 Ft/m2

2 710Ft/m2

2 380Ft/m2

2 590Ft/m2

www.lindab.hu

További információk a www.lindab.hu weboldalon!
Lindab Kft. 2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/A.  
Tel.: +36-23-531-300   Fax.: +36-23-531-300 

A fenti akciós árak bruttó árak, 
az ÁFA-t tartalmazzák.


