
Lindab I Snel en eenvoudig bouwen

Lindab Felsdak
Een elegant en tijdloos dak
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Snel en eenvoudig 
een elegant en 
modern dak
Droomt u van een dak dat past bij uw 

nieuw te bouwen villa? Of droomt u 

van een nieuw dak voor uw rijtjeshuis 

of vakantiewoning? Het Lindab Fels-

dak past bij elk huis! 

Het Lindab assortiment bestaat uit 

dakproducten met verschillende 

kleuren en profielen. Het Lindab 

Felsdak is slechts één van deze pro-

ducten. Voor alle Lindab producten 

geldt een hoogwaardige kwaliteit, 

eenvoudige montage en 15 tot 20 

jaar garantie.

Elegant en tijdloos

Het felsdak van Lindab is geÏnspireerd 

op de klassieke zinken felsdaken.    

De profielen laten zich eenvoudig, 

zonder speciale hulpmiddelen, in 

elkaar klikken. Het resultaat is een 

elegant en tijdloos dak en staat voor 

solide vakmanschap. 

Kies tussen verschillende klassieke 

en moderne kleuren en u krijgt een 

aansprekend, duurzaam en onder-

houdsvriendelijk dak, ongeacht op 

welk gebouw u de felsprofielen legt.

Met een Lindab Felsdak krijgt u een 

elegant en sterk dak dat vele jaren 

meegaat en de karakteristeke uitstra-

ling heeft van een klassiek felsdak.

 

Lindab Felsdak in het kort:

• Elegant en sterk

• Passend voor oude en     

   nieuwe huizen

• Eenvoudig te monteren

• Onderhoudsvriendelijk

• Laag gewicht

• Complete set accessoires

• 20 jaar garantie

• Kwalitatief hoogwaardig

Nieuw in het uitgebreide Lindab assortiment zijn de recht-
hoekige goten. Deze dakgoten zijn, net zoals het felsdak, 
gefabriceerd met de hoogst mogelijke sterkte en kwaliteit.

U krijgt een aansprekend, 
duurzaam en onderhouds-
vriendelijk dak, ongeacht op 
welk gebouw u het Lindab 
Felsdak legt.

Wanneer u kiest voor een Lindab 
Felsdak kiest u voor een tijdloos en       
elegant dak, dat past bij zowel 
oude als nieuwe huizen. U heeft de 
keuze uit 10 stijlvolle kleuren.
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Snelle en eenvoudige 
montage op bijna alle 
dakconstructies
Met een Lindab Felsdak krijgt u een 

dak met de karakteristeke uitstraling 

van een klassiek felsdak. 

Het wordt aanbevolen om het felsdak 

bij een dakhelling van minimaal 14 

graden te monteren. De felsprofielen 

passen bij de meeste dakconstructies 

en in het bijzonder bij vrije dakopper- 

vlakken.

Hoeken en hellingen? Geen 

probleem!

Bij de ontwikkeling van het Lindab 

Felsdak, is de focus gelegd op een 

snelle en eenvoudige montage. De 

felsprofielen laten zich snel en een-

voudig monteren door één enkel tech-

nisch persoon. Bij het werken rondom 

obstakels zoals schoorstenen, 

dak ramen, dakkapellen en kilgoten 

wordt wat meer vakkundig inzicht 

gevraagd. 

Kennis en ervaring 

Wanneer u kiest voor een Lindab 

Felsdak, kiest u niet alleen voor een 

duurzaam en modern dak, maar ook 

voor onze jarenlange kennis en erva-

ring. Hierdoor zullen uw bouwwerk-

zaamheden eenvoudig en nauwkeurig 

verlopen.

Wilt u meer informatie over hoe een 

Lindab Felsdak gemonteerd wordt? 

Neem dan contact op met uw Lindab 

dealer.

Met een Lindab Felsdak krijgt u een elegant en sterk dak vele jaren mee 
gaat en de karakteristieke uitstraling heeft van een klassiek felsdak.

Een combinatie tussen 
hout en staal in  
gezamenlijke harmonie. 
 
Het Lindab Felsdak is 
ook geschikt voor daken 
met schoorstenen, da-
kramen, dakkapellen en 
kilgoten. 
 
Met een Lindab Felsdak  
heeft u een stijlvol dak 
waar 20 jaar garantie op 
gegeven wordt.

Lindab Felsdaken kunnen zowel in 
privé als zakelijke omgeving toege-
past worden.

Een woningblok in klassieke architectuur gecombineerd met een Lindab Felsdak in een moderne 
optisch fraaie stijl. Het materiaal is onderhoudsvriendelijk.

20 JAAR
GARANTIE

Veel keuzemogelijkheden 

Omdat er zoveel verschillen-

de gebouwen zijn, moeten er 

natuurlijk ook veel verschil-

lende daken verkrijgbaar zijn. 

Het Lindab Felsdak is ver-

krijgbaar in veel verschillende 

kleuren waardoor u zeker een 

kleur vindt die perfect bij uw 

gebouw past.

(kleuren zie pagina 6)
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 Een investering 
voor de toekomst

Uw huis is meer dan alleen een 

dak boven uw hoofd. Het geeft uw 

smaak en stijl weer en is een inve-

stering voor de toekomst. Met 

een Lindab Felsdak kiest u voor        

kwaliteit met stijl.

Kwaliteit van binnen naar buiten

Het Lindab Felsdak wordt 

gefabriceerd van dun plaatstaal 

met een HBP coating, een 

sterke coating die een duurzame 

bescherming biedt tegen roest en 

verkleuring. U kunt kiezen tussen 

klassieke en moderne kleuren. Het 

Lindab Felsdak is verkrijgbaar in 10 

kleuren.

HBP Topcoat

HBP Topcoat is een 50 μm dikke 

coating die geoptimaliseerd is met 

betrekking tot de slijtvastheid, 

weersbestendigheid en lage 

onderhoudskosten. De verf op de 

bovenkant bevat polymeer korrels 

die een krasbestendig oppervlak 

bieden.

087 Donkergrijs

975 Geoxideerd 
koper

758 Donkerrood

015 Zwart

045 Staalmetallic

044 Dark Silver

742 Steenrood 434 Chocolade- 
bruin

015M Mat zwart 044M Mat Dark 
Silver

Een sterke 
kleurkeuze

Het Lindab Felsdak 
wordt geproduceerd 
van dun plaatstaal met 
een HBP coating, een 
sterke coating die een 
duurzame bescherming 
biedt tegen roest en 
verkleuring.

Het Lindab Felsdak 
in de kleur 758 
donkerrood.

Uw huis is meer dan 
alleen een dak boven 
uw hoofd. Het geeft 
uw smaak en stijl 
weer. Met een Lindab 
Felsdak kunt u een 
unieke stijl creëren.

Sterke coating in verschillende kleuren

Het wordt aanbevolen om het felsdak bij een dakhelling 
van minimaal 14 graden te monteren. De felsprofielen  
passen bij de meeste dakconstructies. De profielen  
kunnen met designsporen geleverd worden.

Kwaliteit met stijl 

Ieder gebouw is een inve-

stering. Met een Lindab 

Felsdak verzekert u uw 

gebouw van een lange 

levensduur door de 

hoogwaardige kwaliteit van 

de producten.  

De toebehoren voor de 

afwerking van het felsdak 

zijn van dezelfde kwaliteit 

waardoor 20 jaar garantie 

gegeven kan worden op 

een Lindab Felsdak.
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Lindab I Snel en eenvoudig bouwen

Lindab Profil

Lindab – Snel en eenvoudig bouwen

Het is ons doel door ontwikkeling en fabricage van 
hoogwaardige producten en oplossingen het bouw-
proces te vereenvoudigen. 

Hierdoor zijn wij verkozen door onze klanten als leve-
rancier van ventilatie- en bouwproducten. Ons werk 
bestaat uit vier sleutelwoorden: kennis, vertrouwen, 
assortiment en toegankelijkheid.

Dit alles maakt ons tot een betrouwbare en veelzijdige 
leverancier die altijd luistert naar de wensen en ideeën 
van klanten. 

Bij Lindab geloven 4300 medewerkers in 31 landen in 
orde en duidelijkheid. Onder alle omstandigheden is 
ons werk gericht op het success van onze klanten.

 Importeur voor de BENELUX 
www.isolco.nl


