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Ta en større bit
av renoveringskaka
med Lindab InCapsa





Hvorfor nøye 
deg med smuler?

I forbindelse med både nybygg og ikke minst renovering av leilig-

heter med innmontering av ventilasjonsanlegg, kan vi forvente et 

stort behov for innkledning av kanaler. 

Med riktig løsning blir dette en drømmesituasjon 

              for deg som ventilasjonsmontør.

Med Lindab InCapsa kan du tilby dine kunder en pen 

innkledning og ventilasjon i en og samme pakke. 

Det behøves ingen snekker eller maler - du gjør 

jobben raskt selv og dine kunder får markedets 

smarteste system.

Nøy deg ikke med smuler. Ta en større bit av 

renoveringskaken med Lindab InCapsa.

   Renovering

+ Lindab InCapsa

 = Suksessoppskrift



Montèr. Kle inn. Ferdig!
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1 håndverker gjør 
jobben 5 
ganger raskere
Både du og boligeieren slipper å slite med tradisjonell og 

tidkrevende gipsinnkledning, sparkling og maling. Med Lin-

dab InCapsa trenger man verken snekkere eller malere.

Du monterer både ventilasjonskanalene og 

innkledningene på kort tid, og kan begynne på neste leilighet 

omgående. 

Huseieren kan bruke tiden sin på annet enn å samordne hånd-

verkere, og leieboeren kan bli boende mens jobben utføres.

Ut fra våre egne sammenligninger og målinger går montasjen 

5 ganger raskere med Lindab InCapsa, og gir i tillegg betydelig 

større andel av jobben til ventilasjonsmontøren.

   Deg

+ Lindab InCapsa

= Toppen av kransekaka



• konsoller
• skinner
• innkledningspaneler
• skjøteprofiler 
• innerhjørner
• ytterhjørner

• lyddempere
• ventilasjonskanaler
• bend
• T-rør
• ventiler 
 

Innkledning og ventilasjon i en pakke

Montèr konsoller. Montèr kanaler. Kle inn. Ferdig!



Montèr. Kle inn. 
Ferdig!

Hemmeligheten bak Lindab InCapsa er vår patentsøkte konsoll 

og det smarte innkledningssystemet som setter betydelig fart 

på jobben. 

Kombinerer du med Lindab Safe Click ventilasjonskanaler går 

det enda raskere.

Konsollene fester du mot tak og vegg med bare to skruer. Før 

du strammer til skruene monterer du skinnene for 

innkledningspanelet i konsollenes spesialformede spor. Når 

man så strammer skruene klemmes skinnene fast og kommer 

automatisk i rett vinkel.

Deretter legger du kanalene i konsollene og låser dem fast med 

ett enkelt håndgrep. Klipp hull for eventuell ventil i innklednings-

panelet, klikk fast panelet i skinnene og sett ventilen på plass. 

Skjøtene dekkes med en egen skjøteprofil. 

Pent og enkelt på rekordtid!

   Deg

+ Lindab InCapsa

= Et sjakktrekk



Lindab utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer 

produkter og systemløsninger i tynnplater av stål for 

forenklet bygging og bedre inneklima. 

Virksomheten opererer i to bedriftsområder; Ventilasjon 

og Profil. Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, 

monteringsvennlighet, energi- og miljøbevisste løsninger 

samt punktlig levering, noe som gir merverdi for våre 

kunder.
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Scann koden for å se hvor 

raskt det kan gjøres!


