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LindabToplineTM

Lehká střešní krytina 
Vlny, které chrání…

LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná

z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou

povrchovou úpravou. 

LindabTopline splňuje veškeré estetické, tech-

nické i funkční požadavky kladené na střešní krytinu. 

Krytina je profilována do tvaru klasických střeš-

ních tašek a dává střeše dokonalý vzhled. Moderní

materiál ji předurčuje k užití na novostavby.

Současně je krytina LindabTopline díky velmi nízké

hmotnosti vhodná na rekonstrukce  starších objektů.

Své uplatnění nachází v městské zástavbě i  na ven-

kovských staveních.

Ocelový plech je pokrytý barevnou povrchovou

úpravou, která zajišťuje vysoce estetický vzhled

a současně chrání ocelové jádro proti korozi.

Ochranné vrstvy Polyester nebo HB Polyester dáva-

jí spolu s ocelovým jádrem krytině LindabTopline

odolnost a pevnost, díky které velmi dobře čelí ná-

ročným podmínkám, kterým je vystavena nejen

v chladné Skandinávii, ale i v našich klimatických

pásmech.

Charakteristickou vlastností pro krytinu

LindabTopline je snadná a rychlá montáž, dlouhá ži-

votnost a minimální údržba.
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Švédská kvalita pro česk

Klasický vzhled 
skládané krytiny

Krytina je profilována do tvaru klasických sklá-

daných tašek. Výška vln 42 mm je důležitým aspek-

tem výrobku, neboť kromě plastického dojmu, kte-

rý věrně napodobuje tašky, výrazně ovlivňuje tuhost

pásů. To zajišťuje, že se při montáži krytina méně

prohýbá a neláme se. LindabTopline se dodává

v pásech o stavební šířce 1 m a délce podle potřeb

a přání zákazníka, max. 6,14 m.

Dlouhá životnost 

Žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 

0,5 mm je opatřený speciálními ochrannými vrstva-

mi polyesterového laku. Materiál je vysoce odolný

a pevný, velmi dobře čelí náročným klimatickým

podmínkám. Povrchová úprava chrání před mrazem

i slunečním zářením. Poskytuje mimořádně vysokou

životnost, která se pohybuje v rozmezí 40 – 60 let,

v závislosti na konkrétním prostředí.

LindabToplineTM

Švédská kvalita pro česk

Nízká hmotnost krytiny 
- jen 5kg/m2

Nízká hmotnost je jednou z hlavních výhod kry-

tiny LindabTopline. V případě novostavby lze díky

tomu ušetřit na dimenzi krovu a základů značné fi-

nanční prostředky. V případě starších budov pak

šetří náklady na rekonstrukci krovu.

V případě staticky neúnosných nebo lehkých

krovů je lehká střešní krytina jediným východiskem.

Přesnost zpracování 
a rychlá montáž 

Charakteristickou vlastností pro LindabTopline je

vysoká kvalita zpracování a přesnost. Montáž provádí

firmy, které absolvovaly odborná školení a získaly 

certifikát společnosti Lindab. Veškeré informace

o montáži najdete v montážním návodu Lindab.

orientační srovnání 
hmotnosti střešních krytin
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ské střechy

Užití pro nízké sklony
a bezúdržbovost

Další výhodou profilované plechové krytiny

LindabTopline je možnost montáže na velmi nízké

sklony, a to již od 14°, bez nutnosti bednění a použití

těžkých asfaltových pásů pro zajištění vodotěsného

podstřeší. Povrch krytiny je naprosto hladký a nepo-

skytuje prostor pro zachytávání nečistot, proto není

nutná téměř žádná údržba.

Povrchové úpravy pro
vysokou odolnost a barvy

Krytina LindabTopline se nabízí v povrchových úpra-

vách Polyester (vrstva o tloušťce 25µm) a HB Polyester

(vrstva o tloušťce 50µm) v devatenácti barevných odstí-

nech. Ve stejných barvách lze také vyrobit atypické doplň-

ky jako např. okenní parapety. Velká barevná škála krytiny

se snadno kombinuje s okapovým systémem a barvou

omítky a tím lze vytvořit esteticky dokonalý celek.

Dokonalá funkce 
střešního pláště

Krytina LindabTopline je vybavena dvěma pojist-

nými vodními drážkami, které spolehlivě odvádí vo-

du a prakticky znemožňují možnost zatečení vody

pod krytinu. LindabTopline je ucelený systém všech

potřebných prvků, které zajišťují bezvadnou funkci

střešního pláště, který může být doplněn o okapový

systém a bezpečnostní prvky střech. 

detail 
dvojité vodní drážky

ské střechy
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LindabToplineTM

Složení materiálu
Základním materiálem pro výrobu lehké střešní krytiny

LindabTopline je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný ocelový plech

o tloušťce 0,5 mm, který je chráněn vícevrstvou technologií po-

stupného nanášení reaktivní vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy

Polyesteru (25 µm) nebo HB Polyesteru (50 µm). Spodní strana je

opatřena ochrannou vrstvou a zesíleným lakem.

vrstva polyesterového laku

základová barva

pasivace

zinek

ocel

zinek

pasivace

spodní laková vrstva



RAL 9005 černá
Polyester, HB Polyester
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LindabToplineTM

Široký výběr barev
Barvu krytiny LindabTopline je možné vybírat z 19 barevných odstínů a dvou typů 

povrchových úprav - Polyester a HB Polyester. Tato pestrá škála umožňuje krytinu barevně

sladit s omítkou, okenními rámy, okapovým systémem, nebo okolní zástavbou. 

Upozornění: Barevné podání tisku nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Číselné označení RAL je nejbližší danému odstínu.
Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečných vzorků plechů, které jsou k dispozici u prodejců.
Podrobné informace o barevném sortimentu a dodacích podmínkách naleznete v letáku Barevný sortiment - dodací podmínky.

RAL 7044 světle šedá
Polyester

RAL 3009 rudá 
HB Polyester

RAL 8004 cihl. červená
Polyester, HB Polyester

RAL 8003 barva mědi
HB Polyester

RAL 1015 béžová
Polyester

RAL 3011 vín. červená
Polyester

RAL 7011 tmavě šedá
Polyester, HB Polyester

RAL 6021 patina zelená
HB Polyester

RAL 9006 stříbr. metal.
Polyester

RAL 6003 tm. zelená
Polyester

RAL 5024 světle modrá
Polyester

RAL 9010 bílá
Polyester

RAL 5010 signál. modrá
Polyester

RAL 5001 tm. modrá
Polyester

RAL 3000 sytě červená 
Polyester

RAL 8017 hnědá
Polyester, HB Polyester

RAL 3011 rudá
Polyester

RAL 1002 pískově žlutá
Polyester



Hřebenáč 
+ čelo hřebenáče 

Větrací taška 

Střešní okno 

Prosvětlovací deska 

Průchodka 

Závětrné lišty 

Koncový hřebenáč 

Rozdělovací hřebenáč 

Těsnící pás 
kolem komínu 

Příchytka hromosvodu 
hřebenová 

Příchytka hromosvodu 
univerzální
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LindabToplineTM

Řešení detailů

Systém Lindab je dodáván včetně všech doplňků, kte-

ré jsou potřebné pro dokonalou funkci střešního pláště.

Krytina ve spojení s doplňky umožňuje dokonalé vyřešení

všech detailů střechy a přispívá k zjednodušení pokládky.

Atypické prvky lze vyrobit z rovinných plechů se stejnou

povrchovou úpravou a ve stejné barvě jako krytina.  

pomocí doplňků střešního systému

Použití dalších doplňků střešního systému, které najdete v ceníku Střešní a stěnové systémy,  konzultujte 
s techniky společnosti Lindab.
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Bezpečnostní prvky  

Bezpečnostní prvky střech jsou důležitou součástí

každé střechy. Lindab nabízí široký systém sněhových

zábran a současně prvky pro ochranu a bezpečnost

osob při pohybu na střeše. Vše o bezpečnostních 

prvcích najdete v katalogu LindabProtectline.
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LindabToplineTM

3 kroky 
k Vaší nové střeše

Pokud jste se rozhodli pro střešní krytinu

LindabTopline, vybrali jste si barvu a povrchovou

úpravu, nabízíme Vám radu jak postupovat dále,

aby Vaše koupě a následná montáž vedla k dlouho-

letému bezproblémovému užívání a Vaší plné

spokojenosti.

1. krok – zavolejte nám… 
Kontaktujte obchodní oddělení Lindab na telefon-

ních číslech 233 107 207 nebo 208, kde se s Vámi

technici domluví na podobě podkladů pro výpočet 

cenové nabídky, případně Vám zodpoví Vaše dotazy

a poradí s výběrem.

Jako podklady pro zpracování cenové nabídky nej-

lépe poslouží projektová dokumentace, např. půdorys

střechy nebo krovu, jedná-li se o starší střechu, je

vhodné zaměřit její skutečný stav.

2. krok – vypracujeme
cenovou nabídku..

Technici Lindab Vám nabídku přibližně do 3 dnů

zdarma zpracují a zašlou mailem nebo faxem na Vámi

uvedené číslo. 

Taškové tabule LPA se vyrábí přesně na míru krovu

s přesností na 1 cm.  Nabídka a kladečský plán s přes-

ným rozpočtem materiálu jsou zpracovávány v progra-

mu LindabCladding. Díky tomu jsou přesné a minima-

lizují odpadový materiál vzniklý prořezem.

3. krok – doporučíme
prodejce a montážní firmy.

Technici Lindab Vám mohou doporučit seznam

prodejců ve Vašem regionu, nebo certifikovanou

montážní firmu, která již má s montáží krytiny

LindabTopline zkušenosti. 
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Lindab s.r.o.

Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně

Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Ostrava: Ludvíkova 16, 716 00 Ostrava-Radvanice

Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Bratislava: Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava,

tel.: + 421 2 4363 6737-8, fax: +421 2 4363 67 39

www.lindab.cz, info@lindab.cz

LindabTopline
TM

jedna část systému

Střešní krytina

LindabTopline™

Okapový systém

LindabRainline™

Trapézové plechy

LindabCoverline™

Bezpečnostní prvky střech

LindabProtectline™

Rovinné plechy

LindabSeamline™

Váš prodejce

© 2005 Lindab AB. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě či jakýmikoliv prostředky 

bez předchozího písemného souhlasu firmy Lindab. je registrovaná ochranná značka firmy Lindab AB.

Ostatní názvy produktů nebo skupin produktů v této publikaci jsou rovněž obchodními značkami firmy Lindab AB. Firma Lindab AB si vyhrazuje právo změnit obsah této tiskoviny.
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pre predaj na Slovensku
volajte: +421 2 4363 6737-8
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Východní Čechy
tel.: 602 241 202

Jižní Morava
tel.: 602 296 409

Severní Morava
tel.: 602 544 616Jižní a západní Čechy

tel.: 606 636 660

Severní Čechy
tel.: 724 089 837

Praha a okolí
tel.: 602 313 545


