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LindabInCapsa
Energieffektiv ventilation skapar den perfekta inomhusmiljön och det snyggaste kanalinklädnadssystemet på
marknaden. Allt i ett enda paket.

Vi förenklar byggandet
På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa

A good thinking company

förbättringar och att förenkla byggandet. Det gör vi

Good thinking är en djupt rotad filosofi som leder oss

genom att utveckla system och produkter som både är

i allting vi gör. Det är vår fasta övertygelse att goda

enkla att använda och är energieffektiva. Kombinerat

tankar leder till goda lösningar på de utmaningar vi

med branschledande kunskap, support, logistik och

alla står inför. Att ta ansvar för vad vi gör och hur vi gör

hög tillgänglighet.

saker och ting är därför viktigt för oss. För goda tankar
är inte enbart en fråga om att göra livet enklare och mer

Vi vill förenkla allt – från design, beställning, leverans,

bekvämt för våra kunder och användare. Det är också

slutresultat och installation till hela sättet att göra affä-

en fråga om att tänka i ett globalt perspektiv, hela

rer med oss. Eftersom vi förenklar varje steg i byggpro-

tiden. Med vetskapen att vi på Lindab bidrar till att göra

cessen bidrar vi också till en högre energieffektivitet.

världen bättre.

Effektiv energirenovering med Lindab InCapsa – varför?
Under de kommande åren måste flera miljoner lägenheter i hela Europa renoveras för att bli energieffektivare.
Husägare och bostadsrättsföreningar måste hitta lösningar för att uppfylla dessa krav. Renoveringen måste
även utföras effektivt och resultatet måste bli estetiskt
tilltalande.

Lindab InCapsa ger dig det bästa
av båda världarna – energieffektiv
ventilation skapar den perfekta
inomhusmiljön och marknadens
snyggaste kanalinklädnadssystem.

Allt i ett paket.
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Market
Excellence

Lindab InCapsa
Striktare energikrav för byggnader ökar behovet av ett

Systemet finns i tre storlekar, Ø100, Ø125 and Ø160,

balanserat ventilationssystem med tilluft och frånluft

och har anpassats för att fungera med Lindabs Safe

samt värmeåtervinning. Systemet ger minskad energi-

system, ljuddämpare och ventiler.

förbrukning och bättre luftkvalitet i byggnaden.
InCapsa är ett kostnadseffektivt system som underlät-

Fördelar med InCapsa

tar montering, uppfästning och inklädnad av ventila-

•

Kostnadseffektiv lösning

tionssystem i byggnader. InCapsa har utvecklats för att

•

Snabbt och enkelt att montera

användas i byggnader som byggdes under 50-, 60- och

•

Tar mindre plats än traditionell inklädnad

70-talet i stor skala.

•

Hyresgästerna kan bo kvar i lägenheten medan
systemet installeras

InCapsa består av olika delar som är enkla att kombi-

•

Inget behov av färg som kan avge emissioner

nera för att hitta lösningar för de flesta lägenheter. Med

•

Underlättar projektledningen eftersom det krävs

några få steg monteras ventilationssystemet och täcks
av paneler tillverkade av plåt.

färre aktörer
•

Gör det enklare att klara ljudkraven eftersom det
inte behövs några väggmonterade ventiler.

InCapsa är anpassat för rum med raka väggar och 90
graders hörn. I rum med annan layout, t.ex. vindsvåningar, snedtak och böjda väggar ska andra lösningar
användas.
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En bostadsventilationslösning från Lindab gör det
enklare att uppfylla energiklass A.

Snabbare

Professionella

installation

råd och stöd

av kanal-

från början till

systemet med

slut.

Lindab Safe®

Montering av
Kanaler och

kanaler och

inklädnad för

inklädnad går

En yrkesgrupp
ger enklare projektplanering.

bostadsventilation

fem gånger
snabbare än

i ett paket.

vid traditionell
kanaldragning.

De boende
behöver inte
flytta ut under
installationen.
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Patenterad
estetisk
lösning med
Lindab InCapsa.

1

2

3

När du väljer bostadsventilation och inklädnad från Lindab så får du professionella råd
och stöd från projektplanering till överlämnandet.

1

2

Hemligheten med Lindab InCapsa är vår
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Sedan monteras kanalerna i konsolerna och

patentsökta konsol som håller både ven-

låses fast med ett enkelt handgrepp. För mon-

tilationskanalerna och inklädnaden i en

tering av tillufts- eller frånluftsventiler skärs

och samma uppfästning. Det förenklar och

helt enkelt hål i inklädnadspanelen. Sedan

snabbar upp installationen avsevärt och om

klickas panelen fast i skenorna och ventilerna

det används tillsammans med Lindab Safe®

sätts på plats. Skarvarna täcks sedan med en

går installationen ännu snabbare.

panelskarv.

Konsolerna fästs enkelt i tak och väggar med

Snabbt och enkelt!

två skruvar. Innan skruvarna dras åt monteras
skenorna för inklädnadspanelen i konsolernas
specialutformade spår. När skruvarna dras åt
kläms skenorna automatiskt fast.
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Med Lindab InCapsa
behövs inga snickare
eller målare.

En yrkesgrupp ger enklare projektplanering.
Lindab InCapsa är vår problemlösning för lägenheter

Risken för fel och förseningar minimeras eftersom såväl

som måste renoveras och göras energieffektivare.

projektplanering som installation utförs av en enda

Ventilationsinstallatören gör hela jobbet – från installa-

leverantör. I enlighet med vår egen statistik går mon-

tion av kanalsystemet till montering av inklädnaden. Det

teringen av bostadsventilationen fem gånger snabbare

finns inget behov av snickare eller målare för tidsö-

med Lindab InCapsa än med traditionell kanaldragning

dande gipsning, spackling och målning.

i bostäder.
Den här videon visar hur >>

Klicka här för att visa monteringsanvisningen för Lindab InCapsa >>
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Produktöversikt

Klicka på
produktlänken för
detaljerad teknisk
information och
tillbehör, eller besök
www.lindab.com

Paneler

Skenor
Stålskena

Panel

Demontageskena

CACR

CSR

CP

Gerkapad skena

CSR1

CSR2

U-Panel

CUP

Innerhörn

CSR3

Ytterhörn

CCI

CSR4

Inriktningsplåt

CCO
Bättringsfärg

Gavel
CG
CGU

CSRAP
CSR5

CSR6

Konsoler
Konsol

Produkter som har utvecklats för InCapsa
U-konsol

CC

CUC

Supportbleck

T-rör (honkoppling)

CSP
TCPMU

Inre
panelskarv

STIFT

Yttre
panelskarv

Yttre
U-panelskarv

Excentrisk ljuddämpare

LRCEC

Upplysningsskylt

Vulkbricka

Kopplingsutrymme

CPJI

CPJO

CPJUO

CVB

CIP

Panelskarvskruv
FTK
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För oss på Lindab är gott tänkande en filosofi
som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår
uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att
förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom att designa innovativa produkter och lösningar
som är enkla att använda, såväl som att erbjuda
effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också
för att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom
att utveckla metoder som gör att vi kan producera
lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi
använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger
utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet

www.lindab.com

