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Dizajn a funkcia 
v dokonalej harmónii

Lindab Airy ponúka nové príležitosti pre moderný a trendy 
vzhľad vašej obývačky, kúpeľne alebo spálne a súčasne 
zabezpečí lepšiu klímu v miestnosti. 

Lindab Airy je tenký, efektívny vzduchový ventil s neob-
medzenými možnosťami a pritom si zachováva najnižšiu 
možnú úroveň hluku na trhu. 

Uprednostňujete klasickú bielu farbu, veselý dizajn, vzor 
tapety alebo materiál nerez? Nech už si zvolíte akékoľvek 
prevedenie, tvar alebo farbu, odmenou Vám bude dokona-
le zladená vnútorná klíma, ktorá má štýl.  

To je Lindab Airy

• Výstup zo steny do priestoru len 5-25 mm

• Jednoduché uchytenie

• Vhodný na prívod aj odvod vzduchu

• Vhodný pre stropné aj stenové použitie

• Možné napojenie aj na existujúc systémy

• 5 rôznych variácií vonkajších krytov

• on / off regulátor je umiestnený na prednej strane
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Namontovať, nastaviť, hotovo!
Lindab Airy je systém, ktorý sa hodí na všetky druhy vetracích systémov či už s možnosťou 
uchytenia na strop alebo na stenu. Pomocou inteligentnej upínacej rukoväte zvládnete montáž 
veľmi rýchlo a jednoducho. 

Jednoduchým úkonom si nastavíte prívod vzduchu podľa vášho želania a následne stačí už len 
zapnúť. Je to skutočne jednoduché! 

Pozrite si video o inovatívnom systéme Lindab Airy na: https://www.youtube.com/watch?v=wm_wNKGc7vQ
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Ako si vybrať a nakombinovať  
Lindab Airy

Na výber máte päť rôznych tvarov, tri predné kryty a tri rôzne rozmery. Lindab Airy je možné 
skombinovať s akýmkoľvek existujúcim ventilačným systémom. 

Akému prevedeniu dávate 
prednosť? Čelný kryt v zák-
ladnom prevedení?

FARBA

Biela alebo radšej farebná?

KOV

Nechajte vyniknúť materiál. 
Čelný kryt vo farbe kovu.

• nenápadný

• s originálnym vzorom

• s dizajnom vašej steny / 
tapety

• s vlastným vzorom

• Biela RAL 9003

• Biela RAL 9010

• Iné farebné prevedenia

• nerez

Vyberte si tvar:

Rozmery a dostupnosť tela Lindab Airy

Rozmery a dostupnosť čelného krytu Lindab Airy

Prvotriedna akustická hladina s patentovaným zvukovým filtrom

Všetky rozmery sú uvedené v mm

Zvoľte si čelný kryt

Vyberte si rozmer

Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

OKRÚHLY BŠTVORCOVÝ BOBLÚKOVÝ B ELIPSOVÝ BOBDĹŽNIKOVÝ B

A

PRÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

štandardný  
tanierový ventil



Oblastné zastúpenia 

Bratislavský kraj 0907 937 246 obchod.ba@lindab.sk
Trnavský kraj 0907 937 246 obchod.tt@lindab.sk
Nitriansky kraj 0915 932 588 obchod.nr@lindab.sk
Banskobystrický kraj 0915 932 588 obchod.bb@lindab.sk
Trenčiansky kraj 0905 966 315 obchod.tn@lindab.sk
Žilinský kraj 0905 966 315 obchod.za@lindab.sk
Košický kraj 0907 703 912 obchod.ke@lindab.sk
Prešovský kraj 0907 703 912 obchod.po@lindab.sk
 
Produktoví špecialisti

Priemyselné stavby 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk
Systémové riešenia 0918 697 867 adrian.gurcik@lindab.sk
Lindab Ventilácie 0905 362 794 richard.koller@lindab.sk
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Jamník – výrobný závod: 
Jamník 278, 053 22 Jamník 
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica – pobočka: 
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877 

Bratislava – pobočka: 
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

Nitra – pobočka: 
Novozámocká 104, 949 05 Nitra   
tel.: 0905 302 646

bezplatná infolinka:  0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

Sledujte nás na:


