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För ett bättre klimat
De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inom-

ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill

hus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur

också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att

mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift

och miljön.

att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva
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Lindab - Ingjutningsprogram
Kanalsystem för ingjutning och trånga utrymmen
Kraven på dig som professionell ventilationsentreprenör

Har du ytterligare frågor är du givetvis välkommen

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

att kontakta oss på Lindab. Vi har stor erfarenhet av

att bli ännu större i framtiden. Därför är det avgörande

mätningar och tester på undertryck i alla dimensioner

för dig att veta att du samarbetar med en leverantör

och vi delar gärna med oss av detta till dig.

som levererar kompletta kanalsystem som förenklar ditt

I samtliga detaljer med ventilram passar de flesta

byggande och medger att du klarar dina åtaganden.

ventiler på marknaden.

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.

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, installatörer och arkitekter alltid har tillgång till den senaste
dokumentationen, installationsanvisningar och produktbilder 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 affärspartners 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 information finns bara ett musklick bort
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Produktöversikt
Ingjutningsprogram
Cirkulär kanal

Ingjutningsprogram
Klicka på produkten för

Inloppsrör

detaljerad teknisk information, eller besök

www.lindab.se
ILRU

SR

ILF

Nipplar & Muffar

Böjar

BKU 90°

ILU

BKFU 90°

BKMU 90°

NPU

MF

OTR

OUTR

VRFM

VRGU

VRGM

Ventilramar

BKFMU 90°

BUCST

BSIUCST
VRFU

Reduktioner
Väggstos

RCU

RCFU
TVILU

T-rör

TVIL

Samlings -och fördelningslådor

TCPU

TCSIUCST

TCPUCST
SLRU

TCPUGYPS

TCKPU

MHU

Lågbyggd ljuddämpare

LRCBC
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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 anslutningsoch fördelningsboxar anslutna till den mekaniska enheten.

Lindab Safe anslutningar :
• Uppfyller täthetsklass D
• Snabb installation – varken tätningsmaterial
eller tejp behövs
• Mindre miljöpåverkan – ingen användning av
lösningsbaserade tätningsmaterial

Klicka här för att
se hela
Lindab InDomo
sortimentet

Fördelnings-/samlingslåda finns
i många olika konfigurationer.

Produkterna har gjorts så små som möjligt för
montering i antingen golv, vägg eller innertak

Passar för både spiralfalsade
stålkanaler och halvflexibla
kanaler

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
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De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. 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 människors 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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