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www.lindqst.com

- Narzędzie Szybkiego Doboru firmy Lindab...
“Upraszczamy konstrukcję” od dawna jest podstawową wartością firmy Lindab. lindQST – “Narzędzie Szybkiego Doboru
Lindab” to zaawansowane narzędzie internetowe, które sprawia, że wybór naszych produktów jest szybki i prosty. Dzięki
lindQST cała potrzebna dokumentacja jest dostępna bezpośrednio na stronie internetowej. Oznacza to, że instalatorzy,
konsultanci oraz architekci zawsze mają dostęp do najnowszej dokumentacji, instrukcji montażu oraz zdjęć produktów.
Jest to narzędzie, które znacznie przyspiesza i upraszcza codzienną pracę oraz ułatwia dostęp do materiałów Lindab.
Wszystkie informacje są dostępne na kliknięcie.
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- Narzędzie Szybkiego Doboru firmy Lindab...
lindQST - Wyszukiwarka Dokumentacji
Wyszukiwarka dokumentacji, to szybki i łatwy sposób na znalezienie informacji
dotyczących produktów z grupy Comfort. Tutaj możesz znaleźć
zaktualizowane materiały takie jak dokumentacja techniczna, instrukcje
montażu, zdjęcia produktów, broszury, itp. Aby znaleźć to czego szukasz,
wystarczy skorzystać z rozwijanych pól – szybko i łatwo...

Narzędzie wyboru –
nawiewniki, kratki
Narzędzie wyboru – nawiewniki, kratki stosuje się w celu znalezienia produktu
Lindab, który spełni Twoje wymagania. Wyszukiwanie obejmuje szeroki zakres naszego
asortymentu w obrębie nawiewników, kratek, dysz, zaworów, itd. Cały proces odbywa się w trzech prostych krokach,
dzięki którym otrzymasz listę wszystkich produktów spełniających Twoje wymagania. Dzięki niej masz możliwość
ich porównania i wyboru najlepszego rozwiązania dla Twojego projektu. Wybierając produkt z listy uzyskasz
wszystkie szczegółowe informacje i dokumentację na temat wybranej pozycji. Możesz również wygenerować plik PDF
ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Twojego wyboru.

Narzędzie wyboru - belki chłodzące
Narzędzie wyboru - belki chłodzące stosuje się w celu znalezienia produktu Lindab, który spełni Twoje wymagania.
Wyszukiwanie obejmuje szeroki zakres naszego asortymentu w obrębie belek. Wyszukiwanie odbywa się
na podstawie różnych parametrów takich jak rodzaj pomieszczenia, wymagania dotyczące poziomu hałasu
oraz przepływu powietrza. Dzięki otrzymanej liście produktów masz możliwość ich porównania. Możesz również
wygenerować plik PDF z informacjami na temat wybranego produktu. Narzędzie wyboru - belki chłodzące daje
możliwość zdefiniowania warunków panujących w pomieszczeniu, następnie w trzech prostych krokach
otrzymasz zalecane wymagania dotyczące belek aktywnych, pasywnych, systemów fasadowych oraz paneli
grzewczo/chłodzących firmy Lindab.
Kalkulator produktów - belki chłodzące to proste i szybkie narzędzie do obliczania wydajności, gdy typ produktu jest
znany. Użyj Narzędzia wyboru - belki chłodzące oraz Kalkulatora produktów - belki chłodzące w celu przyspieszenia
i ułatwienia Twojego doboru.

www.lindab.pl
www.lindab.com

