
LindabTopline

Lindab I Snel en eenvoudig bouwen
11

95
.0

1

Een sterk en aantrekkelijk dak
Voor renovatie en nieuwbouw
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Lindab Topline

Dromen onder uw dak

Als u overweegt om een nieuw dak te installeren op uw 

droomhuis, is het kiezen van de juiste oplossing van het 

grootste belang. Een modern dak moet meer dan alleen 

bescherming bieden tegen weer en wind. De uitstraling 

van het dak moet ook de stijl van uw woning  

ondersteunen in zowel kleur als vorm. 

Hoe het juiste dak te kiezen voor uw droomhuis?  

Kies een dak dat de stijl van uw huis benadrukt.

Kies een oplossing zonder compromissen: functionaliteit 

en design moet hier op eerst plaats komen. Kortom,

een mooi en duurzaam dak, op maat gemaakt.

In deze brochure vindt u suggesties over hoe u uw droom 

dak kunt realiseren, en leert u meer over de  

voordelen van Lindab Topline - een visueel verbluffende 

en doordachte oplossing voor uw dak.
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Idyllisch in een prachtige omgeving
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Voor elke situatie ......



7

...... een passende kleur.
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Lindab Topline ook geschikt voor zonnepanelen.
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Een met Lindab Topline vervaardigd dak
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Geschikt voor campinggebouwen ......
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...... en chalets.
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Lindab Topline – mooi in elk woongebied!
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Hoe een droom werkelijkheid wordt

Tijd om te renoveren
Een gezellig huis, maar het dak moet worden vernieuwd!

Probleemloze montage
De montage van de stalen profielplaten duurt niet lang!

Het eindresultaat
En klaar! Een goednieuw huis in een mum van tijd!
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Naast de buitengewone bestendigheid laat uw nieuwe 

dak zich onder alle weersomstandigheden van zijn beste 

kant zien. Want het gladde, poriënvrije opppervlak ver-

hindert elke afzetting; algen en mos vinden geen houvast 

en worden gewoon weggespoeld. Daar kunt u op ver-

touwen. Uw dak ziet er vandaag, morgen en nog vele 

jaren schoon uit.

Het zelfreinigingsprincipe maakt Lindab Topline onder alle 

omstandigheden tot een heldere zaak.

U heeft de keuze  
– mat of glanzend

Klassiek mat
De klassieke dakpanprofielplaat met de 

nieuwe polyester coating. Een rustig en 

evenwichtig dak dat perfect in harmonie 

is.

MAT            of        GLANZEND

Mat of glanzend

Huizen zijn net als mensen, ze hebben een persoonlijk-

heid. Kies daarom voor de look die het beste past bij uw 

woning! 

De kleur zwart is een kleur die past bij veel gebouwen 

en daarom heeft u bij Lindab Topline de keuze tussen 

een matte of glanzende uitstraling, Het oppervlak van 

de matte dakpan past perfect in de klassieke stijl. Het 

oppervlak van de normale dakpan ziet eruit als een gegla-

zuurde dakpan en draagt bij aan een exclusief uiterlijk.

Exclusief glanzend
Het bekende heldere oppervlak van de 

Lindab Topline ziet er uit als een gegla-

zuurde dakpan. Een oplossing met een 

stijlvolle look.

Een speciaal oppervlak
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10 mooie kleuren op het dak

Sterk in staal
HBP Topcoat/Polyester
Primer
Passiviseringslag
Zinklag
Stål

Bagsidelak
Primer

Mikrofiberdug (tilvalg, ikke std.)

Passiviseringslag
Zinklag
Stål

Anti-condensvilt (optioneel)

Interieurcoating

Dakprimer

Passiveringslaag

Zinklaag

Staal

HBP Topcoat/Polyester coating

Dakprimer

Passiveringslaag

Zinklaag 

Staal

Wanneer u kiest voor een nieuw dak kiest u voor zeker-

heid. Het is een belangrijke keuze. U moet er op 

kunnen vertrouwen dat uw dak jaren zijn werk 

doet. Met een Lindab dak kunt u hier op 

vertrouwen. De kern van de Lindab Topline 

profielplaat is een sendzimir verzinkte stalen 

kern die beschermd wordt door de sterke 

HBP Topcoat of Polyester coating. Deze 

buitengewoon sterke combinatie voldoet 

aan alle eisen en draagt er aan bij dat U 

onbezorgd een Lindab dak op uw droomuis 

kunt leggen.

Klassiek rood 272
Benadert RAL-kleur: 8023
HBP Topcoat

Steenrood 742
Benadert RAL-kleur: 8004
HBP Topcoat 
Polyester

Steengrijs 461
Benadert RAL-kleur: 7038
     HBP Topcoat

Grafietgrijs 036
Benadert RAL-kleur: 7024
     HBP Topcoat 
           Polyester

Antracietgrijs 035
Benadert RAL-kleur: 7016
Polyester

Bruin 434
Benadert RAL-kleur: 8017
HBP Topcoat 
Polyester

Zwart 015
Benadert RAL-kleur: 9005
HBP Topcoat 
Matpolyester
Polyester

Donkerrood 758
Benadert RAL-kleur: 3009
HBP Topcoat 
Polyester

Legergroen 830
Benadert RAL-kleur: 6020
HBP Topcoat 
Polyester

De afgebeelde kleuren en RAL-nummers zijn indicatief. 
Vraag een kleurstaal aan voor de werkelijke kleur. 

Olijfgroen 874
Benadert RAL-kleur: 6003
HBP Topcoat 
Polyester

Een dak beschermt u en uw huis tegen de 

elementen van buiten. Het dak moet echter 

ook mooi passen bij de stijl en kleuren van uw 

huis. Lindab Topline is verkrijgbaar in 10 mooie 

kleuren. Kies de kleur die het beste past bij uw 

huis.



Lindab heeft meer dan 

 Topline Dakpanprofielplaten

Importeur voor de BENELUX
www.isolco.nl

Lindab Coverline

Lindab Topline

Lindab Construline

Lindab Felsdak

Lindab Doorline

Als het gaat om dakbedekking en gevelbekleding is Lindab 
Coverline de beste oplossing voor agrarische gebouwen en 
bedrijfsgebouwen.
De trapeziumpanelen zijn leverbaar in een groot aantal 
profieluitvoeringen en kleuren, die goed en gemakkelijk kunnen 
worden gecombineerd. Een sterke en duurzame oplossing.

De optisch attractieve dakbedekking in dakpanmotief. Het 
originele stalen Lindab Topline dak is met zijn plezierige welvin-
gen en het gladde oppervlak een dak dat er perfect uitziet en 
waaraan u jarenlang plezier kunt beleven. Lindab Topline kan 
directop een bestaand dak worden aangebracht en biedt daar-
door een uitstekend en sterk alternatief bij renovaties.

Als alternatief voor zware, scheve en natte houten balken 
bieden Z- en C-gordingen grote flexibiliteit. Daardoor wordt een 
grotere afstand tussen de spanten mogelijk. Met brede deuren 
en minder sparren beschikt u over meer ruimte in het gebouw. 
Een sterke oplossing, zonder gevaar voor rot en schimmel-
vorming.

Droomt u van een dak dat past bij uw nieuw te bouwen villa? 
Of droomt u van een nieuw dak dat past bij uw rijtjeshuis of 
vakantiewoning? Het Lindab Felsdak past bij elk huis!
Met een Lindab Felsdak krijgt u een elegant en sterk dak dat 
vele jaren meegaat en de karakteristieke uitstraling heeft van 
een klassiek felsddak.

De sterkste garagedeur op de markt - voor uw auto waarvoor 
alleen het beste goed genoeg is. De deur wordt zonder prijs-
verhoging aan de maten van uw garage aangepast. U hoeft 
alleen nog maar een van de 11 attractieve kleuren te kiezen. 
De Lindab Doorline garagedeur is bovendien zeer gemakkelijk 
te monteren.


