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Manej
Lindab Systemline

Ai nevoie de o clădire pentru creșterea, domesticirea și antrenarea cabalinelor, împreună cu desfășurarea
unor activități sportive și de relaxare? Manejul Lindab Systemline este soluția!
Avantajele soluțiilor Lindab:
- sistem complet;
- flexibilitate în alegerea dimensiunilor;
- o paletă largă de produse și culori;
- proiectare și management de proiect;
- livrare în doar 6 săptămâni oriunde în România;
- montaj rapid și ușor.
Descrierea soluției:
- structură metalică (secțiuni eficiente);
- pane de acoperiș din profile cu pereți subțiri;
- tablă cutată exterioară de acoperiș cu membrană
Non Drip la interior pentru preluarea condensului;
- luminatoare din policarbonat în planul acoperișului;
- pereți cu tablă cutată exterioară de perete și o
zonă inferioară de protecție perimetrală din beton*,
zidărie sau o placare lemnoasă;
- sistem de jgheaburi și burlane Lindab Rainline.
*elementele din beton/zidărie nu sunt furnizate/realizate de Lindab.

Pentru oferte sau personalizări ale construcției te rugăm să ne contactezi.
Valabilitate ofertă: 28.02.2019.
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Proiecte realizate cu soluții Lindab

10 motive pentru care merită să lucrezi cu Lindab
1. Lindab îți oferă soluții complete pentru orice tip de proiect din sfera construcțiilor metalice.
2. Primești consultanță în alegerea soluției potrivite nevoii tale.
3. Ai libertate de proiectare, indiferent de forma și dimensiunile construcției.
4. Furnizor unic Lindab - livrare la cheie a clădirii de care ai nevoie.
5. Suntem preocupați să te ajutăm să economisești timp și bani.
6. Avem grijă ca proiectul tău să se deruleze rapid.
7. Parteneriat cu o echipă experimentată și dinamică.
8. Servicii profesioniste de proiectare, management de proiect și execuție.
9. Garanții pentru produse, soluții și sisteme.
10. Avem experiență de peste 22 de ani în România și peste 57 de ani în lume.
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