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Fremtidens kanalsystem monteres med
et minimum antal af skruer eller popnitter.
Lindab Safe Click kan anvendes overalt, hvor der
stilles store krav til tæthed. Især indenfor marine-installationer med høje hastigheder og store
drifts tryk, er der fordele ved anvendelsen af dette
system.
Optimering af tæthed i samlinger og dermed hele
kanalsystemet er af stor betydning i forbindelse
med den stadig stigende fokus på energieffektive og
energibesparende konstruktioner.
Systemet er hurtig og enkelt at montere, især hvor
pladsen er trang, og montagen bliver korrekt hver
gang. Installationstiden kan reduceres med ca 10 %
ved brug af Lindab Safe Click sammenlignet med
det traditionelle Lindab Safe system eller andre tilsvarende systemer på markedet.
Systemet er nemmere at rengøre indvendigt, da der
er meget få spidser fra skruer eller nitter.
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Lindab Safe Click er baseret på vores velkendte og
gennemtestede produktprogram Lindab Safe, som
har været på markedet igennem 35 år.
Lindab Safe Click kan leveres for produkter fremstillet af galvaniseret plade, udførelser i aluminium eller
rustfrit materiale er pt ikke mulige.
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Fordele i installationsfase
•
•
•
•

Hurtig samling.
Let at installere, særligt når pladsen er
trang.
Bedre ergonomi.
Lettere at samle og justere.

Fordele i driftfase
•
•
•
•
•

Kun fåhuller fra nitter eller skruer i kanalsystemet og dermed et tættere system.
Kun få skarpe dele fra nitter eller skruer i
rørene.
Rørene er lettere at rengøre.
Baseret på vores velkendte, testede og dokumenterede system, Lindab Safe.
Kompatibel med andre systemer.

Dimensioner

Montage
Ét klik - og løsningen er perfekt
Lindab Safe Click installeres hurtigt og let med
et enkelt klik. Arbejdsbetingelserne forbedres for
installatøren, der samtidig sparer kostbar tid med
det nye system. Det er især en fordel med Lindab
Safe Click, når pladsen er trang, og det er svært at
håndtere værktøjet.
Afkortning af rør
For at sikre at delene klikker korrekt sammen også
efter afkortning af rør, kræves en præcis vinkelret
afkortning. Med Lindabs nye SR Cutter kan du
afkorte rør præcist hver gang. Den er hurtig, let og
sikker at bruge og giver dig en ergonomisk rigtig
arbejdsstilling. SR Cutter er let at transportere og
hurtig både at stille op og folde sammen.

Lindab Safe Click Systemet omfatter rør- og faconstykker i dimensioner fra Ø100 - Ø160 mm.
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