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DOM W EKOKLIMACIE
Dom w ekoklimacie to kompletna oferta ekologicznych rozwiązań dla domu, 

profesjonalne doradztwo, komfort, oszczędność czasu i pieniędzy:

• oferujemy kompleksową ofertę produktów,

• zaproponujemy najlepsze rozwiązania szyte na miarę Twoich potrzeb,

• pomożemy w doborze odpowiednich produktów do Twojego ekologicznego 

domu,

• zarekomendujemy sprawdzone f irmy wykonawcze działające na terenie 

całej Polski,

• zorganizujemy transport na miejsce budowy,

• zajmiemy się posprzedażowym serwisem i pełną obsługą gwarancyjną.

• wydajność do 98%, dzięki indywidualnemu sterowaniu paneli

• nie obciążają konstrukcji dachu (waga: 2 kg/m2, grubość: 1,5 mm)

• panele o długości 2,92 m

• trwała brytyjska technologia, brak mikropęknięć

• po panelach można chodzić, łatwa naprawa i konserwacja

• udoskonalone rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa

• najlepsza jakość w przystępnej cenie

• chłodzenie powietrza ekologicznym czynnikiem R32

• urządzenia z funkcją grzania

• system multi-split

• możliwość zdalnego sterowania za pomocą Wi-Fi

• ekologiczne rozwiązanie zmniejszające emisję CO2 

• odpowiednie dla nowych i istniejących budynków 

• nowoczesne sposoby sterowania

• możliwość połączenia z systemem fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne
Lindab SolarRoofTM

Klimatyzacja

Pompy ciepła

• obniżone rachunki, nawet do 94% odzysku ciepła

• kontrola jakości powietrza w domu

• komfortowy klimat w pomieszczeniach przez cały rok

• dedykowane sterowniki ścienne

• kompleksowe rozwiązanie (kanały wentylacyjne,

system rozdzielaczowy, nawiewniki, kratki, anemostaty)

• najwyższa jakość i szczelność

• czyste powietrze w całym domu

• ulga dla alergików i astmatyków

Rekuperacja i wentylacja

• uniwersalne i bezpieczne rozwiązanie

• regulowana moc do 22 kW

• nowoczesny wygląd

• całodobowy monitoring pracy stacji

• wygoda i niski koszt ładowania pojazdów

Domowa stacja ładowania

• nowoczesne i tradycyjne pokrycia ze stali i aluminium

• najwyższa jakość surowców

• gwarancja nawet do 50 lat

• akcesoria bezpieczeństwa dachowego

Pokrycia dachowe

• stalowe i aluminiowe systemy

• najwyższa klasa szczelności bez stosowania silikonów i uszczelniaczy

• wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

• gwarancja nawet do 40 lat

• szeroka gama kolorów

Systemy rynnowe



Z Lindab zyskujesz:

Estetyczny wygląd domu
Elegancki design i kompatybilność 

urządzeń, elementy wykończeniowe

w wielu wzorach i kolorach.

Oszczędność pieniędzy
Zaopatrzysz dom w nowoczesne 

technologie, które tworzą

i oszczędzają energię.

Dom w ekoklimacie
Miejsce przyjazne do życia dla całej 

rodziny, stworzone z troską

o środowisko naturalne.

Najwyższą jakość
Produkty wykonane z wysokiej 

klasy materiałów, z zastosowaniem 

innowacyjnych rozwiązań.

Oszczędność czasu
Wszystkie rozwiązania dla domu 

znajdziesz w ofercie Lindab.

Nasza oferta zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego jest jedną z naj-

bardziej kompleksowych na rynku. Stale pracujemy nad rozszerzeniem asortymentu i zapewnieniem naszym Klientom 

produktów najwyższej jakości. Nasze zaawansowane rozwiązania upraszczają procesy budowlane i chronią środowisko 

naturalne zgodnie z naszym hasłem „Dom w ekoklimacie”. 

Lindab Polska w liczbach: 

www.eko-lindab.pl 

Lindab Sp. z o.o. 
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

05-850 Ożarów Mazowiecki 

Telefon: +48 22 250 50 50 

E-mail: kontakt@eko-lindab.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

31 lat
doświadczenia

na polskim rynku

Powierz swój dom profesjonalistom!

16 500 m2
powierzchni

produkcyjnej

350
pracowników

3
zakłady produkcyjne

w Polsce
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