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Grupa Lindab
Lindab to mi´dzynarodowa grupa, która opracowuje,
wytwarza i sprzedaje produkty i rozwiàzania systemowe
z cienkich blach dla budownictwa.
Nasze dwa g∏ówne obszary dzia∏alnoÊci handlowej to
Wentylacja i Proﬁle Budowlane. Oferujemy wszystko, poczàwszy od kompletnych rozwiàzaƒ w dziedzinie klimatu
wewn´trznego, po indywidualne komponenty budowlane
dla wszelkiego rodzaju domów i budynków.
Grupa Lindab to pr´˝ny koncern zatrudniajàcy 3.800
pracowników w 25 krajach z siedzibà głównà w Bˆstad
w po∏udniowej Szwecji.

naturalny sposób transportu powietrza

Siedziba główna
Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki, Polska
Tel. +48 22 751 88 90
Fax +48 22 751 69 65

dlaczego na okràgło?

niezawodne
proste
oszcz´dne
Natura dà˝y do rozwiàzywania problemów w sposób niezawodny, prosty i oszcz´dny. W ﬁrmie Lindab równie˝ koncentrujemy si´ na poszukiwaniu najlepszych rozwiàzaƒ dla
naszych klientów. Pozwólmy zatem naturze pos∏u˝yç nam
za model w aspektach dotyczàcych ruchu powietrza.
Nasze rozwiàzania sà niezawodne, proste oraz oszcz´dne
w projektowaniu, instalacji i eksploatacji.
Tworzymy je na okràg∏o.
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• wydajnoÊç
• projekt
• kontrola

niezawodne
Perfekcyjne wykonanie
Kszta∏t stanowi êród∏o wielu zalet.
„The round solution“, nasz nowy standard, to rozwiàzania oparte na naturalnym, powszechnie wyst´pujàcym
w przyrodzie kszta∏cie jakim jest ko∏o.
„Wentylacja na okrag∏o“ jest bliska
naturze, a wi´c najbli˝sza perfekcyjnym rozwiàzaniom.
Okràgły kszta∏t umo˝liwia zautomatyzowanà, bardzo precyzyjnà produkcj´. Systemy wentylacyjne Lindab
sà produkowane w szerokim zakresie
wymiarów i w bardzo bogatym asortymencie. Okràg∏e przewody wentylacyjne sà produkowane z cienkiej
blachy, jednoczeÊnie pozostajà bardzo wytrzyma∏e.
Dzi´ki zautomatyzowanemu procesowi produkcji, wszystkie elementy
uk∏adu dok∏adnie pasujà do siebie.
Charakterystyczne cechy produktu
∏atwo jest przeło˝yç na niezawodne
dzia∏anie jak i szczelnoÊç systemu
wentylacyjnego.
Zoptymalizowany projekt
Lindab umo˝liwia zaprojektowanie
i optymalizacj´ niezawodnych okràg∏ych systemów, które oszcz´dzajà
przestrzeƒ i energi´, redukujàc jednoczeÊnie poziom ha∏asu.
Lindab opracowa∏ najnowoczeÊniejszy, wielokrotnie nagradzany program do projektowania, CADvent®,
który optymalizuje kompletny system
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
– HVAC. Program CADvent pozwala
∏atwo przekszta∏caç projekt z∏o˝ony
z prostokàtnych przewodów wentylacyjnych na przewody okràg∏e. Posiada
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funkcje kontrolowania kolizji, jak równie˝ zautomatyzowane wstawianie
przepustnic i t∏umików.
Aby obliczyç wartoÊç ha∏asu i wybraç odpowiednie t∏umiki w sposób
szybki i prosty, wystarczy pos∏u˝yç si´
odr´bnym modu∏em programowym
DIMsilencer™, zintegrowanym z programem CadVent.
CADvent oraz DIMsilencer zapewniajà pe∏ny dost´p do kompletnego
asortymentu, danych empirycznych,
oraz umo˝liwiajà dokonanie niezb´dnych obliczeƒ hydraulicznych i ha∏asu. Dzi´ki czemu ∏atwo jest sprawdziç
projekt pod wzgl´dem interferencji
z innymi elementami budynku.
Prawidłowy przepływ
powietrza
Okràg∏e systemy wentylacji sà
szczelne i optymalne pod wzgl´dem
aerodynamicznym. Nie majà ˝adnych
ostrych naro˝ników, a jedynie kilka
po∏àczeƒ, w których mogà pojawiç si´
wahania ciÊnienia oraz nieszczelnoÊci.
Poprawia to przep∏yw powietrza oraz
redukuje do minimum ryzyko wibracji
które mog∏yby generowaç ha∏as.
Okràg∏e przewody wentylacyjne
potrzebujà zaledwie kilku punktów
pomiarowych, dzi´ki czemu ∏atwo jest
mierzyç strumieƒ powietrza. System
mo˝na wyposa˝yç w sta∏e elementy
pomiarowe w celu zwi´kszenia niezawodnoÊci pomiarów. Krótko mówiàc, „wentylacja na okràg∏o“ u∏atwia
sprawdzenie, czy otrzymujesz odpowiednià iloÊç Êwie˝ego powietrza
przy minimalnej mocy wentylatora
– oraz minimalnym kosztem.
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• monta˝
• dost´pnoÊç
• czystoÊç

prosto
Samodzielna instalacja
Nasze okràg∏e przewody posiadajà
gumowe uszczelki umo˝liwiajàce prosty, jednoetapowy monta˝.
Instalacja systemów wentylacyjnych cz´sto wymaga czynnoÊci,
w których ramiona znajdujà si´ nad
g∏owà – co jest znacznie mniej ucià˝liwe w przypadku, gdy przewody
zostały wykonane z cienkiej, lekkiej
blachy. Niewielka gruboÊç Êcianek
kana∏ów u∏atwia równie˝ skracanie
rur oraz wycinanie otworów. Dodatkowo wszelkie pozosta∏oÊci przewodów mo˝na wykorzystaç w innych
projektach.
Okràg∏y system nie wymaga du˝ych iloÊci izolacji, przy czym ∏atwo jà
zastosowaç – wystarczy owinàç przewody materia∏em izolacyjnym i przymocowaç go.
Ma∏a iloÊç kroków operacyjnych,
jak równie˝ niewielka masa cz´sto
umo˝liwia samodzielnà instalacj´.

„the round solution“ – wentylacji na
okràg∏o, jest zawsze ∏atwo dost´pny
w sprzeda˝y i mo˝na go dostarczyç
niemal natychmiast.
Proste czyszczenie
Oszcz´dnoÊç i wydajnoÊç budynku
pozostajà w Êcisłym zwiàzku z jego
klimatem wewn´trznym. Prawidłowa
wentylacja oraz odpowiednia jakoÊç
powietrza zwi´kszajà wydajnoÊç
w pracy, jak i wartoÊç samego budynku. Mo˝na uniknàç alergii oraz
innych problemów zdrowotnych spowodowanych nieodpowiednim klimatem wewnàtrz pomieszczeƒ.
„Wentylacja na okràg∏o“ jest prosta w czyszczeniu. Nie ma ˝adnych
ostrych naro˝ników, w których móg∏by gromadziç si´ kurz, powodujàc
niedro˝noÊç przewodów wentylacyjnych. W rezultacie otrzymujemy lepszej jakoÊci powietrze oraz wy˝szà
wydajnoÊç systemu wentylacyjnego.

Du˝a dost´pnoÊç
Przestój w projekcie budowlanym
spowodowany brakiem elementów,
bàdê b∏´dnymi obliczeniami jest
kosztowny. Bogaty asortyment znormalizowanych przewodów oraz komponentów wchodzàcych w sk∏ad
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•
•
•
•

materiał
instalacja
energia
Êrodowisko

oszcz´dnie
Mniej materiału
Okràg∏y system redukuje nak∏ady
na materia∏, instalacj´ oraz izolacj´.
Niewielka waga ca∏ego systemu oznacza mniej punktów do podwieszenia. W praktyce oznacza to zaledwie
po∏ow´ kosztu zawieszenia równorz´dnego systemu prostokàtnego.
Nie ma potrzeby zwi´kszania mocy
wentylatorów ani gruboÊci izolacji,
poniewa˝ szczelnoÊç systemu zapobiega spadkom ciÊnienia oraz nieszczelnoÊciom. Redukuje to koszty
izolacji nawet o 25%.
Krótszy czas monta˝u
Czas to pieniàdz. Okràg∏y system pozwala zaoszcz´dziç 25% czasu niezb´dnego na monta˝. Instalacja jest
∏atwa i szybka, dzi´ki czemu planowanie, jak i wykonanie sà bardziej
efektywne.

teryzujàcym si´ klasà szczelnoÊci C,
jest o oko∏o 40% ni˝szy ni˝ w przypadku konwencjonalnych uk∏adów
o klasie szczelnoÊci A. Dodatkowo
zu˝ycie energii na ogrzewania i chłodzenia jest ni˝sze o kolejne 15%.
Przyjazne dla Êrodowiska
„The round solution“ to zestaw rozwiàzaƒ, dzi´ki którym ˝yje si´ ∏atwiej.
„Wentylacja na okràg∏o“ oszcz´dza
energi´ i jest przyjazna dla Êrodowiska. Oszcz´dza materia∏y. Niemal
wszystkie komponenty sà produkowane ze stali i nadajà si´ do
przetworzenia.
Wszystkie z g∏ównych fabryk produkcyjnych ﬁrmy Lindab otrzyma∏y
certyﬁkaty zgodnoÊci z normà ISO
14001.

Mniej energii, ni˝sze koszty
Szczelny system zu˝ywa mniej energii. Po∏àczenia w systemie okràg∏ym
sà mniej liczne i bardziej szczelne,
co oznacza minimalnà iloÊç potencjalnych nieszczelnoÊci, a co za tym idzie
mniejsze straty energii. Koszt energii
zu˝ywanej przez wentylator w systemie wentylacyjnym Lindab, charak-
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Twój wszechstronny partner

Lindab jest wszechstronnym partnerem w dziedzinie wentylacji. Dà˝ymy
do znalezienia najbardziej niezawodnych, najprostszych i najoszcz´dniejszych rozwiàzaƒ w zakresie
systemów wentylacyjnych i kreowania klimatu wewnàtrz pomieszczeƒ.
Nasi klienci mogà liczyç na nasze
pe∏ne wsparcie przy ka˝dym projekcie „na okràg∏o“.
Pomagamy architektom i projektantom w tworzeniu systemów „wentylacyjnych na okràg∏o“. Mo˝emy równie˝
zapoznaç wszystkich ch´tnych z istniejàcymi ju˝ projektami obejmujàcymi rozwiàzania „na okràg∏o“.
Aby uproÊciç naszym partnerom
proces planowania i zakupów, oferujemy us∏ug´ typu „Take-Off“ – która
oznacza przekszta∏cenie p∏askich rysunków 2D, w trójwymiarowe przestrzenne rozwiàzanie 3D, wraz z listà
komponentów i ofertà cenowà.
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Zapewniamy bogaty asortyment
szkoleƒ majàcych na celu ułatwienie
pracy – poczàwszy od instrukcji monta˝owych dla instalatorów, po instrukcje jak stosowaç programy CADvent
czy DIMsilencer.
W naszych laboratoriach ∏àczymy
pomysły naszych klientów z naszà
wiedzà, nie tylko w celu opracowywania nowych produktów, ale równie˝
w celu przebadania konkretnych rozwiàzaƒ klientów.
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