Lindabs paneler är de första som klarar både brand och kraftiga stötar.
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Brandsäkra sandwichpaneler - ett hett
alternativ
På Nordic Architecture Fair i Göteborg 7-8 november kommer Lindab visa
besökarna hur deras lösningar kan vara med och bidra till framtidens
byggnader. Lindabs flaggskepp under mässan är deras unika brandsäkra
sandwichpanel.
Under mässan kommer Lindab att visa upp sitt breda utbud av byggprodukter.
Besökarna kan bland annat ta reda på mer om Lindabs produktnyheter
DuraFrost, Magestic och Aluminium. I montern kommer även arkitekterna,
byggherrarna och fastighetsägarna bekanta sig med Art Designer - en produkt

för att skapa kreativa fasadlösningar.
- Det ska bli roligt att presentera vårt utbud inom byggprodukter. Vi kommer
visa vilka fördelar vi ger som leverantör, till exempel hur vi arbetar med BIMobjekt. Jag tror många kommer få upp ögonen för oss och se vilka möjligheter
vi ger, säger Ulf Karlberg, försäljningschef Lindab.
Under mässan kommer stort fokus att ligga på den brandsäkra
sandwichpanelen. För att en brandsäker vägg även ska klara mekanisk
påverkan har det tidigare behövts tyngre konstruktioner i framförallt betong.
Lindab har utvecklat en patentsökt lösning med ett enkelt sandwichelement
som klarar kraven till EI 90-M utan komplicerade förstärkningar.
- Många av våra kunder har stora krav på oss, det kan gälla brandfrågor,
inbrottsklassningar eller tekniskt svåra projekt, det känns bra att vi nu kan
erbjuda M-klassade element vilket gör oss till en komplett leverantör med
spetskompetens. Den här panelen är unik i branschen och det ska bli roligt
att visa upp den på Nordic Architecture Fair, avslutar Ulf Karlberg.
Det finns även stora valmöjligheter för panelens utseende. Lindab har
marknadens största kulörutbud och alla klarar korrosionsklass C4 och har hög
UV-beständighet.
Du hittar Lindab i monter F02:19.

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.
Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget
ger ett ökat kundvärde.
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