
terra cotta (TERR), desert rose (ROSE)

sand stone (SAND)

- метални керемиди с минерална посипка

Ценова листа

юни 2013

Lindab Roca

      lindab  I  we simplify construction 



ROCA TOSCANA 17.00 лева/бр.

Обща  ширина 1318 mm

Покривна ширина 1270 mm

Покривна дължина 365 mm

Покр. площ/керемида 0.46 m
2

на m
2

2.2 керемиди / m
2

Стандартен цвят теракота (TERR), пустинна роза (ROSE)

Специални цветове* пясък (SAND)

ROCA MADERA 17.27 лева/бр.

Обща  ширина 1340 mm

Покривна ширина 1260 mm

Покривна дължина 362 mm

Покр. площ/керемида 0.46 m
2

на m
2

2.2 керемиди / m
2

Стандартен цвят кестен (CHES)

Специални цветове*

ROCA PRESTIGE 19.64 лева/бр.

Обща  ширина 1335 mm

Покривна ширина 1265 mm

Покривна дължина 370 mm

Покр. площ/керемида 0.47 m
2

на m
2

2.1 керемиди / m
2

Специални цветове* корал (CORA), cremada (CREM)

ROCA RUSTICA 15.73 лева/бр.

Обща  ширина 1335 mm

Покривна ширина 1265 mm

Покривна дължина 370 mm

Покр. площ/керемида 0.47 m
2

на m
2

2.1 керемиди / m
2

Стандартен цвят

Специални цветове*

ROCA SERENA 15.73 лева/бр.

Обща  ширина 1350 mm

Покривна ширина 1280 mm

Покривна дължина 370 mm

Покр. площ/керемида 0.47 m
2

на m
2

2.1 керемиди / m
2

Стандартен цвят тик (TEAK),гранат (GARN)

Специални цветове*

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА

бреза (BIRC), абанос (EBON), кедър (MAPL), златен 

дъб (GOLD)

тик (TEAK), гранат (GARN), капучино (CAPP),   

керемидено червено (TILE)

антрацит (ANTR),пепел (ARDS), свежо зелено 

(PRIMA), горско зелено (FORE), изумруд (EMER), 

графит (GRAF)

антрацит (ANTR), капучино (CAPP), керемидено 

червено (TILE), пепел (ARDS), свежо зелено 

(PRIMA), горско зелено (FORE), изумруд (EMER), 

* Стандратните цветове са налични на слад. Моля свържете се с нас за допълнителна информация относно срок 

на доствака за специалните цветове и проверка на точна наличност. 
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лева/бр. лева/бр.

10.72 11.23

теракота (TERR), пустинна роза (ROSE)

пясък (SAND)

2.22 2.22

16.73 16.12

21.17 15.20

(

19.50 13.58

дължина 2000mm

PE 25µm 

32.61 31.02

дължина 2000mm

PE 25µm 

19.60TP-R  Листова стомана 

457 x 1400mm

с минерална посипка

Всички обшивки могат да бъдзат поръчани в останалите стандартни покрития и цветове на Lindab

дължина 1400mm

с минерална посипка

DV-R  Улама DW-R  Улама PE

дължина 1400mm

с минерална посипка

дължина 1340mm дължина 1400mm

с минерална посипка с минерална посипка

FR-R  Обшивка при фронтон външна FI-R Вътрешен ъгъл PE

дължина 1400mm дължина 1400mm

с минерална посипка с минерална посипка

PC-R  Top course Roca Toscana SS-R  Пола при стреха

Ø 150mm размери 90mm / 90mm / 60mm

с минерална посипка с минерална посипка

CD-R  Било правоъгълно RL-R  Обшивка при калкан

покривна дължина 400mm, Ø 147mm покривна дължина 405mm

с минерална посипка ширина 160mm

с минерална посипка

CCR-R  Капак за обло било CCM-R Капак за било Madera

ОБШИВКИ ROCA

Продукт Продукт

CR-R  Обло било(при било и фронтон) CM-R  Било Madera
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Продукт лева/бр. лева/бр.

25.02 248.77

31.32 40.73

пясък (SAND)

21.30 116.36

изолирана тръба Ø 110mm

цветове Roca Rustica:  тик (TEAK), гарнет (GARN)

цветове Roca Serena:  тик (TEAK), гарнет (GARN)

цветове Roca Toscana:  теракота (TERR)

лева/бр. лева/бр.

1461.50 3060.00

1,162.94 2,107.20

и грапавини

Цените са валидни от 17.06.2013

тегло: 35kg тегло: 50 kg

CIRCULAR-R  

Циркуляр за рязане на стоманени 

листове

IM 350 CT ROCA  

Пистолет за пирони (пирони CUI-PG)

бързо рязане без назъбване 

в комплект с куфарче, батерия 

и зарядно устройство и 

предпазни очила

Продукт Продукт

Гилотина-R  DISP.INDOIRE-R  абкант

500 x 800 x 1150 mm 1500 X 800 X 1150 mm

KIT-R  Комплект за корекции
HV 110 ISO Санитарна вентилационна 

система

минерална посипка, лепило и четка

вентилирана площ 90m2

SPECIAL DEVICES

2.5x50 mm; кутия (1000 бр.) 2.5x51 mm; 

пакет (2200 бр. + 2 газови цилиндъра)

CUI-G  Пирони с уплътнение UNIFAST-L  Винтове за дърво

3.5x40 mm; box (250 бр.)  4.8x35 mm; box (250 pc.)

АКСЕСОАРИ

Продукт

CUI-S HDG  Пирони спираловидни за 

ръчен монтаж
CUI-PG  Пирони за монтаж с пистолет
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Линдаб СРЛ ТП

1407 София І ул. Сребърна 21І б.ц. АлагонІ ет.4

Tel:  02 97997 00, fax:  02 979 97 01

office@lindab.bg ;  www.lindab.bg
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