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För ett bättre klimat
De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus.

vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar

Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi

och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre

orkar och om vi håller oss friska.

klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra

hållbart för både människor och miljön.

till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör
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Rensluckor
Det är viktigt att ventilationssystem utformas så att du
enkelt kan komma åt och rengöra systemet.
Lindab erbjuder ett brett utbud av rensluckor för att
ge full tillgång till ventilationskanalerna och underlätta
underhållet av kanalsystemet.
Det cirkulära sortimentet för rensluckor finns tillgängligt
som en del av Lindab Safe kanalsystem,
Ett snabbt monterat system för cirkulära
ventilationskanaler, baserat på dubbelläppad,
fabriksmonterad packning av EPDM-gummi.
Rektangulära rensluckor finns även för Lindabs
rektangulära sortiment.

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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Eurovent certification
Lindabs cirkulära kanalsystem med gummipackning,

De cirkulära rensluckorna med Safe och Safe Click

Lindab Safe och Lindab Safe Click, uppfyller kraven

anslutningar ingår i detta certifierade system.

för styrka och täthet i klass D enligt Eurovent Certified
Performance program för cirkulära kanalsystem

Notera: de flesta av produkterna som ingår i ett Lindab

tillverkade i metall (DUCT-MC). Kontrollera giltigheten

Safe och Safe Click kanalsystem är märkbart bättre än

för certifikatet:

täthetsklass D. Dock uppfyller vissa enskilda produkter

www.eurovent-certification.com

inte kraven för klass D enligt EN 15727. Dessa
produkter är markerade med klass C i den tekniska

De produkter som är Eurovent-certifierade har

dokumentationen och kan användas i ett begränsat

Eurovent-logotypen i sidfoten i den tekniska

antal i ett D-klassat ventilationssystem.

dokumentationen.

DUCT-MC
Identification number 17.11.002
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Rensluckor

För cirkulär kanalände

För cirkulär kanalvägg

KCRU
EPFH

ESHUI

ESHU

KCU

EPFUI

KCIVU

Rensluckor
Klicka på produkt för

För rektangulär kanalvägg

länk till detaljerad
teknisk information,
eller besök
www.lindab.se

IPF

Kanalform

Cirkulär

Rektangulär

Plasering

Kanalände Kanalvägg

Kanalvägg

EPFH
Oisolerad

ESHU

KCRU

LKCR

IPL

LKCR
IPF

Klicka här eller besök lindab.se för
KCU
Isolerad

LKCR

monteringsinstruktion för Lindab
Rensluckor.

KCIVU

IPL

EPFUI
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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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