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Vanhaa ja perinteistä 
yhdistettynä uuteen
Trendit tulevat ja menevät, mutta kun aika on kypsä, 

ne palaavat aina. Tämä pätee myös rakennusalalla. 

Erilaiset rakennukset edellyttävät erityyppisiä 

materiaaleja riippuen siitä, onko kyse uudisraken-

nuksesta vai remontista, rantamökistä vai kaupun-

kitalosta. 

Sinkkimagnesium on materiaali, joka vastaa toi-

veisiimme. Sinkkimagnesium toimii täydellisesti niin 

korjaus- kuin uudisrakentamisessa, niin meren rannalla, 

kaupungissa kuin maallakin. Materiaalia voidaan työstää 

ja muotoilla monella eri tavalla. Taivutus, venyttäminen ja 

muotoilu ovat mahdollisia alhaisissa lämpötiloissa, mikä 

on etuna erityisesti pohjoisessa ilmastossa.
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Elegantti ikääntyminen mahdollistaa 
pitkän käyttöiän
Sinkkimagnesium ei ole vain eleganttia, se on myös 

hyvin luotettava materiaali, joka säilyttää toimintaky-

kynsä pitkän ajan. Vesikourujen ja syöksyputkien tai 

kattojen materiaalien pitää täyttää niille asetettavat 

esteettiset ja toiminnalliset vaatimukset.

Teräksen, magnesiumin, alumiinin ja sinkin yhdis-

telmä selviää ympäristöistä, jotka ovat liian haastavia 

monelle muulle materiaalille. Sinkkimagnesiumin kyky 

“parantaa itse” leikattuja ja naarmuuntuneita reunoja 

pidentää materiaalin käyttöikää. 

Sinkkimagnesiumin salaisuus on, että orgaanisen 

materiaalin tavoin se muuttuu ajan mukana. Ikään-

tymistä ei voi pysäyttää - mutta voit olla varma siitä, 

että sinkkimagnesium ikääntyy tyylikkäästi ja sulautuu 

ympäristöönsä. 

Kestävästi tulevia sukupolvia 
ajatellen
Rakennamme parempaa tulevaisuutta sekä lyhyellä 

että pitkällä tähtäimellä. Käyttämiemme materiaalien 

pitää täyttää vaatimuksemme - järjestelmä, joka suojaa 

rakennuksia ja koteja vuodesta toiseen. 

Lindab valitsee miljööseen istuvia materiaaleja. 

Pidämme huolta tulevista sukupolvista ajattelemalla 

ympäristöystävällisesti. Teräs on ihanteellinen mate-

riaali rakennuksiin, joiden on tarkoitus säilyä pitkään. 

Se on myös kestävän kehityksen mukainen materiaali, 

koska se voidaan kierrättää menettämättä sen hyviä 

ominaisuuksia.

Sinkkimagnesium toimii sekä lyhyellä että pitkällä 

tähtäimellä. Voimme hyvällä omalla tunnolla rakentaa 

uuttaa, remontoida ja ylläpitää vanhaa, kun valitsemme 

rakennusmateriaaliksi teräsohutlevyn.
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Me Lindabilla noudatamme good thinking periaa-

tetta - se on syvälle juurtunut filosofia, joka ohjaa 

meitä kaikessa tekemisessämme. Tavoitteemme 

on luoda terve sisäilmasto ja yksinkertaistaa 

kestävän kehityksen mukaisten rakennusten 

rakentamista. Teemme tämän suunnittelemalla 

innovatiivisia ja helppokäyttöisiä tuotteita ja 

ratkaisuja, joille tarjoamme nopean saatavuuden 

ja tehokkaat logistiikkaratkaisut. Työskentelemme 

myös löytääksemme tapoja vähentää vaikutus-

tamme ympäristöön ja ilmastoon. Teemme tämän 

kehittämällä menetelmiä ratkaisujemme tuottami-

seksi mahdollisimman vähällä määrällä energiaa 

ja luonnonvaroja sekä vähentämällä kielteisiä 

ympäristövaikutuksia. Käytämme tuotteissamme 

terästä. Se on yksi niistä harvoista materiaaleista, 

jota voidaan kierrättää kerta toisensa jälkeen, 

ilman että se menettää ominaisuuksiaan. Tämän 

ansiosta hiilipäästömme pysyvät vähäisempinä  

eikä energiaa mene hukkaan.
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