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Lindab SRP Click
Acoperișul clasic la îndemâna oricui
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Acoperişul perfect  
la distanţă de un clic  

Visezi la acoperişul potrivit pentru căminul tău, casa de vacanţă 

din mijlocul pădurii sau pentru o locuinţă modernă, complet 

echipată pe care planifici să o construieşti? Sau poate ai 

nevoie de un acoperiş rezistent pentru casa de la ţară pe care 

intenţionezi să o renovezi?

Caută inspiraţia în noul Lindab SRP Click, o variantă accesibilă a 

acoperişului fălţuit tradiţional. Îmbini profilele printr-un singur clic 

fără scule speciale şi obţii un acoperiş trainic şi elegant, amintind 

de linia acoperişurilor solide de altă dată.

Ai la alegere culori clasice sau moderne din portofoliul nostru. 

Indiferent de tipul clădirii, vei avea un acoperiş atractiv, durabil şi 

uşor de întreţinut. Pentru mulţi ani de acum încolo.

Avantajele SRP Click

• Elegant şi rezistent 

• Potrivit construcţiilor vechi şi noi 

• Uşor de instalat 

• Întreţinere facilă 

• Greutate redusă 

• Pachet complet de accesorii 

• Finisare şi calitate superioară
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Profile uşor de instalat  
potrivite pentru orice tip de acoperiş 

Cu SRP Click de la Lindab obţii aspectul unui acoperiş fălţuit cla-

sic, care pare a fi montat de profesionişti. Nu ai nevoie de abilităţi 

speciale; profilele pentru acoperiş se montează imediat. SRP 

Click de la Lindab este recomandat pentru acoperişuri cu o pantă 

de minimum 14 grade. Se potriveşte majorităţii formelor de înve-

litoare şi este perfect în cazul suprafeţelor simple.

Detalii uşor de rezolvat

Ai un acoperiş la care trebuie să iei în considerare lucarne sau alte 

racorduri speciale? De vreme ce SRP Click de la Lindab este uşor 

de montat, dacă eşti descurcăreţ poţi face treaba asta tu însuţi. 

Aşa cum ai dedus, este însă nevoie de mai mult decât o persoană 

ca să facă montajul corect.

Vrei să înveţi mai multe despre montajul profilelor Lindab SRP 

Click? Contactează cel mai apropiat partener Lindab.
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Accesorii de care ai nevoie

Elemente de tinichigerie 
Lindab îţi oferă elemente de tinichigerie 
special concepute pentru rezolvarea 
corectă a detaliilor.

Şuruburi 
Şuruburile sunt compatibile din punct de 
vedere cromatic cu tabla Lindab SRP 
Click. 

Jgheaburi şi burlane Lindab 
Disponibile în mai multe dimensiuni 
și culori și având o gamă extinsă de 
componente, sistemele de jgheaburi 
și burlane Lindab se potrivesc cu orice 
clădire indiferent de stil sau marime.

Sisteme de siguranţă pentru 
acoperiş 
Te bucuri de cea mai bună protecţie cu 
elementele de siguranţă pentru acoperiş 
de la Lindab. Soluţiile bine gândite între-
gesc aspectul casei tale. 

Elemente de aerisire 
Lindab îţi oferă elemente de aerisire 
pentru diferite utilizări: aerisire coloane, 
subventilare şarpantă sau exhaustare 
mecanică pentru hote. 
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010 Alb
PE, HBPE

022 Gri deschis
PE

113 Bej
PE

152 Galben deschis
PE

116 Galben închis
HBPE

434 Maro
PE, HBPE

435 Maro
MATT

412 Roșu foc
PE

742 Cărămiziu
PE, HBPE

743 Cărămiziu
MATT

748 Roșu închis
MATT

758 Roșu închis
PE, HBPE

874 Verde închis
PE

831 Verde pădure
MATT

087 Gri închis
PE, HBPE

015 Negru
PE, HBPE

016 Negru
MATT

502 Albastru deschis
PE

542 Albastru neutru
PE

524 Albastru închis
PE

778 Arămiu
HBPE

045 Silver metalic
PE, HBPE

044 Grafit
HBPE

O gamă largă de culori

Lindab SRP Click este disponibil într-o gamă largă de culori

• Poliesterul lucios (PE) reproduce fidel imaginea unui acoperiş clasic;
• Poliesterul mat (MATT) este o acoperire specială ce elimină reflexele metalice  şi oferă un plus de distincţie acoperişului tău;
• High-Built Poliesterul (HBPE) are un aspect lucios granulat. Stratul de acoperire de 50 µm, conferă o rezistenţă bună a culorii şi 

protecţie ridicată împotriva coroziunii şi zgârieturilor. Acest sistem de acoperire este ideal pentru medii intens poluate sau zone 
litorale cu salinitate ridicată. 

Notă: Culorile tipografice pot fi diferite de nuanţele reale ale profilelor SRP Lindab. Pentru o informare corectă solicitaţi eșantioane de material. 

Legendă
PE – poliester lucios 25 µm 
MATT – poliester mat structurat 30 µm 
HBPE – high build poliester 50 µm

Gamă culori 0,5 mm

088 Gri închis
MATT
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Lindab dezvoltă, produce şi promovează soluţii şi sisteme eficiente 

pentru simplificarea construcţiilor şi îmbunătăţirea climatului 

interior.

Lindab este prezentă prin unităţi de producţie şi distribuţie în 

32 de ţări din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este la 

Båstad, în sudul Suediei.

Filiala Lindab Romania a fost înfiinţată în 1994. În toţi aceşti ani 

de activitate pe piaţa românească ne-am impus ca furnizori de 

produse şi servicii de calitate superioară şi parteneri de încredere 

atât pentru antreprize de construcţii şi investitori instituţionali, cât 

şi pentru clienţi particulari.

Produsele şi sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin 

reţeaua naţională de distribuţie.

Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175 
Tel. +4021 2094 100,   Fax +4021 2094 124
office@lindab.ro www.lindab.ro

Lindab SRL
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