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lindQST – Lindab Quick Selection Tool
lindQST lindQST är ett avancerat onlineverktyg som 

hjälper dig att snabbt och enkelt välja bland våra 

luftoch vattenburna lösningar.

Med LindQST får du tillgång till all vår dokumentation 

direkt via webben. Det betyder att konsulter, instal-

latörer och arkitekter alltid har tillgång till den senaste 

dokumentationen, installationsanvisningar och produk-

tbilder etc. lindQST är ett unikt onlineverktyg där du 

kan simulera ditt rum i Indoor Climate Designer, hålla 

koll på projekten och dela med dig av dem till affär-

spartners etc. lindQST erbjuder en enkel genväg till 

Lindabs material och är ett verktyg som gör att ditt 

dagliga arbete går både snabbare och enklare. All infor-

mation finns bara ett musklick bort
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ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill 

också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att 

arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor 

och miljön. 

De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur 

mycket vi orkar och om vi håller oss friska. 

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift 

att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar männi-

skors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva 
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Kraven på dig som professionell ventilationsentreprenör 

har aldrig varit större. Och ett är säkert: kraven kommer 

att bli ännu större i framtiden. Därför är det avgörande 

för dig att veta att du samarbetar med en leverantör 

som levererar kompletta kanalsystem som förenklar ditt 

byggande och medger att du klarar dina åtaganden.

Ventilationssystem som på något sätt integreras 

i byggnaden tex vid ingjutning kräver ofta kortare 

byggmått än konventionella system eftersom utrymmet 

är begränsat. I häftet finns produkter som är speciellt 

anpassade för detta ändamål. 

Här har vi samlat en del av all den kunskap och 

information som vi på Lindab har gällande våra 

produkter och vad de tål i undertryck. 

Har du ytterligare frågor är du givetvis välkommen 

att kontakta oss på Lindab. Vi har stor erfarenhet av 

mätningar och tester på undertryck i alla dimensioner 

och vi delar gärna med oss av detta till dig.

I samtliga detaljer med ventilram passar de flesta 

ventiler på marknaden.

https://www.lindqst.com/
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Cirkulär kanal

Ingjutningsprogram

Böjar Nipplar & Muffar
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Reduktioner

Inloppsrör

Ventilramar

Väggstos

Samlings -och fördelningslådor

T-rör

Lågbyggd ljuddämpare

https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/bkfu90.pdf?v=1645772808
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/bkmu90.pdf?v=1645773176
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/zgu2y2q3yjityjrinc00zwrilwixntetnmnkmgi3yzkwzdvj/5249469492893286381/tcsiucst.pdf?v=1645774438
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/tcpu.pdf?v=1645773730
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/rcfu.pdf?v=1645773702
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/ilru.pdf?v=1645772841
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/ilu.pdf?v=1645772842
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/outr.pdf?v=1645772867
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/vrgm.pdf?v=1645773192
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/vrfm.pdf?v=1645772909
https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/assets/production/YTQ2NTFhOGItYjU3NC00MmMwLTk5Y2YtZTU0YmQwYjA0OGJj/5249511937436831884/SR_gjut.pdf
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/bku90.pdf?v=1645772809
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/rcu.pdf?v=1645773187
http://www.lindab.se
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/mf.pdf?v=1645773677
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/otr.pdf?v=1645772863
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/npu.pdf?v=1645772862
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/vrfu.pdf?v=1645773192
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/tvilu.pdf?v=1645772906
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/tvil.pdf?v=1645772905
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/bkfmu.pdf?v=1645772808
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/zgfhzjllyzatnzdjns00mzexlwe1ndktody0yzyxnjhhm2m2/5249469489471341602/bucst.pdf?v=1645774438
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/nmjlmwe3ogqtnziwms00mwyyltg4njqtn2mxmzc0ymnkmzhm/5249469488965736574/bsiucst.pdf?v=1645774438
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/zmu5nwvmodmtntrhmc00mdnjlthimzqtnmuymzhjntfizwy5/5249490317655260804/tcpu-gips.pdf?v=1645774536
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/otm5ntu5mdutzjq4ny00zjq4ltkyowutytqxowu5ntkyogvh/5249469492427284318/tcpucst.pdf?v=1645774506
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/zwexzgfhmzitmjm5mc00nje1ltgymjytmzkxmgjizjuyotky/5249485897605366056/tcpu-kort.pdf?v=1645774485
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/ilf.pdf?v=1645772839
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/vrgu.pdf?v=1645772910
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/slru.pdf?v=1645772889
https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/se/technical/mhu.pdf?v=1645772860
https://www.lindab.se/produkter/ventilation/ljuddampare/cirkulara-lagbyggda-ljuddampare/lrcbc/?sort=popularity&display=16&page=1


Lindab Safe anslutningar :

•  Uppfyller täthetsklass D

•  Snabb installation – varken tätningsmaterial 

    eller tejp behövs

•  Mindre miljöpåverkan – ingen användning av 

    lösningsbaserade tätningsmaterial

Fördelnings-/samlingslåda finns 

i många olika konfigurationer.

Produkterna har gjorts så små som möjligt för 

montering i antingen golv, vägg eller innertak

Smart Lock-funktion:

• Snabb och enkel anslutning och frånkoppling

• Enkel borttagning och åtkomst för rengöring av kanal

• Snabb installation – varken tätningsmaterial eller tejp 

behövs

• Inga verktyg behövs

Passar för både spiralfalsade 

stålkanaler och halvflexibla 

kanaler

Lindab InDomo
Ett komplett kanalsystem designad för integration i bostadshus.

Utöver vårt ingjutningsprogram är Lindab InDomo-sortimentet ett system av produkter som är särskilt lämpade för integrering 

eller inbyggnad i bostadshus. Lösningen kombinerar individuella kanaler från varje utsugs- och tillförselpunkt till anslutnings- 

och fördelningsboxar anslutna till den mekaniska enheten.
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https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/se/Technical/InDomo.pdf?__hstc=135783726.930fd665c8b70113962a5f7b14d82ad1.1644930686706.1645781256471.1645783340033.44&__hssc=135783726.21.1645783340033&__hsfp=3737517697
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/se/Technical/InDomo.pdf?__hstc=135783726.930fd665c8b70113962a5f7b14d82ad1.1644930686706.1645781256471.1645783340033.44&__hssc=135783726.21.1645783340033&__hsfp=3737517697


De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur 

mycket vi orkar och om vi håller oss friska. 

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift 

att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar männi-

skors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva 

ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill 

också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att 

arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor 

och miljön. 
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