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Hjälpmedel som gör ditt jobb enklare, 
snabbare och mindre krävande

LindabSmarta hjälpmedel



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

förbättringar och förenkla byggandet. Det gör vi genom 

att utveckla system och produkter som både är enkla 

att använda och är energieffektiva. Kombinerat med 

branschledande kunskap, support, logistik och hög 

tillgänglighet. 

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

slutresultat och installation till hela sättet att göra affä-

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

cessen bidrar vi också till en högre energieffektivitet.

A good thinking company

Good thinking är en djupt rotad filosofi som leder oss 

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

tankar leder till goda lösningar på de utmaningar vi 

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

saker och ting är därför viktigt för oss. För goda tankar 

är inte enbart en fråga om att göra livet enklare och mer 

bekvämt för våra kunder och användare. Det är också 

en fråga om att tänka i ett globalt perspektiv, hela 

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

världen bättre.

Vi förenklar byggandet

Lindabs smarta hjälpmedel
Hjälpmedel som gör ditt jobb enklare, snabbare och 
mindre krävande

Tiden är begränsad och arbetsmiljön är inte alltid den 

bästa. Lindab strävar alltid efter att förenkla byggandet 

och därför har vi vårt produktsortiment med Smarta 

hjälpmedel som gör din arbetsdag enklare och som ger 

dig bättre arbetsförhållanden. Samtidigt kan du spara 

tid, vara snäll mot din kropp och säkerställa god kvalitet 

vid kapning av kanaler och montering av kanalsystemet.

Appen Vent Tools
Lindab Vent Tools är vår app med en samling användbara verktyg för ventilationsbranschen.  

I stället för att använda tid på att mäta, beräkna och testa kan appen göra det åt dig!  

Vent Tools-appen består av:

• Kanalkalkylator

• Offset böjar/Offset T-stycke – böj

• Isoleringslängd

• Takvinkel

• Lufteffekt

• K-faktor
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Produkterna som visas nedan är vårt kompletta utbud av smarta hjälpmedel. Hjälpmedel som gör ditt arbete 

enklare och mindre krävande. Hjälpmedel som hjälper dig att spara tid, vara snäll mot din kropp och säker-

ställa god kvalitet. Alla smarta hjälpmedel är enkla att hantera och transportera. 

SR Cutter

SR Cutter ger snabb, exakt och säker kapning 

av kanaler.

Mätutrustning

På Lindab har vi mätutrustning som hjälper dig 

att säkerställa god kvalitet! Läckagemätaren 

gör läckagemätningen snabb och enkel, CO2-

loggaren är perfekt för mätning av inomhuskli-

matet och tryck- och flödesmätaren underlättar 

balanseringen av ventiler för till och frånluft. 

Hjälpmedel som underlättar ditt dagliga arbete

Hjälpmedel som du kan använda för att bära, flytta, 

lyfta och transportera kanalerna säkert, utan skador 

och som ger en bättre arbetsställning. 

Andra smarta hjälpmedel

Vi har många olika smarta hjälpmedel som hjäl-

per dig i ditt dagliga arbete. 

Klicka på bilden för 

länk till detaljerad  

teknisk information 

och tillbehör, eller 

besök www.lindab.com

Produktöversikt

SRCS2

CSCPS2

NCP

CSCP

CSS

CSSB TRO

SRR

SRH

TROB

LTEST

PC410

CDL210

DC

BITS

PICA SPN

KNIFE

SPANN

D3H

TALMET

http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/DC.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/SRCS2.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/CSCPS2.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/NCP.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/CSCP.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/CSS.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/CSSB.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/TRO.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/SRR.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/SRH.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/TROB.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/LTEST.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/PC410.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/CDL210.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/DC.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/BITS.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/PICA.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/SPN.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/KNIFE.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/SPANN.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/D3H.pdf
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/SE/Technical/TALMET.pdf


www.lindab.se

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 ge-

nom 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 ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet


