
 Lindab SRP Click
 Panele dachowe na rąbek stojący

Tradycyjny wygląd, innowacyjne wykonanie 

Lindab SRP Click to prefabrykowane panele stalowe 

łączone na zatrzask tworzący rąbek stojący, dostępne 

w bardzo atrakcyjnej cenie. Zastosowanie podwójnego 

przetłoczenia technicznego usztywniającego panele 

minimalizuje ryzyko powstania efektu falowania arkuszy 

występującego w przypadku klasycznej blachy płaskiej. 

Uniwersalny i ponadczasowy wygląd świetnie sprawdza 

się w przypadku budynków mieszkalnych, komercyjnych, 

użytkowych, zabytkowych oraz sakralnych. 

Prosty montaż

System posiada wszystkie zalety blach płaskich, jed-

nocześnie wykluczając ich największe wady, takie jak 

konieczność ręcznego formowania oraz zamykania rąbka 

stojącego. Na plac budowy dostarczane są gotowe do 

montażu prefabrykaty o zamówionej długości. Innowa-

cyjny zamek zatrzaskowy, umożliwia połączenie dwóch 

paneli jednym ruchem i nie wymaga zaawansowanej 

wiedzy i umiejętności dekarskich.

Możliwość formowania

Materiał cechuje się wystarczającą plastycznością do 

wykonania precyzyjnej obróbki na wielospadowych lub 

niestandardowych dachach. We wszystkich kolorach, 

w których dostępny jest Lindab SPR Click, oferowane są 

również klasyczne blachy płaskie.

Idealna szczelność

Panele są docinane na dowolną długość często przekra-

czającą 7 metrów, co pozwala na pokrycie nawet dużych 

dachów bez konieczności wykonywania poziomych 

połączeń. Zatrzask na rąbek stojący jest sprawdzonym 

rozwiązaniem, a wykonany fabrycznie gwarantuje idealną 

szczelność pokrycia i eliminuje możliwość popełnienia 

błędu podczas montażu.
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 Lindab SRP - panel dachowy na rąbek 0,5

Lindab SRP 25/25 P Lindab SRP 38/38 P
Grubość blachy: 0,5 mm Grubość blachy: 0,5 mm
Wysokość profilu: 25 mm Wysokość profilu: 38 mm
Szerokość panelu (całk./ef.): 530/500 mm Szerokość panelu (całk./ef.): 507/477 mm
Zakres długości paneli: 800-7000 mm Zakres długości paneli: 800-7000 mm
Ciężar: 4,8 kg/m2 Ciężar: 5 kg/m2 
Wysokość rąbka techn.: 25 mm Wysokość rąbka techn.: 25 mm
Min. kąt nachylenia dachu: 15° Min. kąt nachylenia dachu: 15°

SREBRNY
RAL 9006

Classic

ANTRACYT METALIC
RAL 9007

Classic
Elite

CEGLASTY
RAL 8004

Classic
Classic mat
Elite
Elite mat

CZARNY
RAL 9005

Classic
Classic mat
Elite
Elite mat

BRĄZOWY
RAL 8017

Classic
Classic mat
Elite
Elite mat

GRAFITOWY
RAL 7011

Classic
Elite
Elite mat

GRAFITOWY
RAL 7024

Classic
Classic mat

GRAFITOWY CIEMNY
RAL 7016

Classic
Classic mat
Elite mat

SRP SRP P
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