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2650 Hvidovre 73 23 27 27

2740 Skovlunde 73 23 27 77

3520 Farum 73 23 25 25

5260 Odense S 73 23 22 22

5672 Broby 73 23 22 32

8260 Viby J. 73 23 21 00

8560 Kolind 73 23 21 41

9220 Aalborg Ø 73 23 21 81
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Det former sig
helt naturligt

Ventilation



Lindab former
fremtidens miljørigtige taginddækninger
Den nye serie taggennemføringer med miljørigtige
inddækninger er nu klar hos Lindab.

Der har været gjort mange forsøg på at finde et
materiale, der kan erstatte bly og samtidig bevare
de gode egenskaber fra dette materiale. Løsningen
hedder Perform, et nyt dansk materiale, der
bevarer alle de fordele du kender fra bly, men som
giver mere end det. Du får nemlig samtidig en
meget lavere vægt og mulighed for at tilpasse
farven til taget.

Alle Lindabs
taggennemføringer er nu blyfri
Bekendtgørelsen om forbud mod anvendelse af
bly i forbindelse med inddækning af bygninger, der
træder i kraft den 1. december 2002, betyder at
alle Lindabs taggennemføringer fremover bliver
leveret med Perform inddækninger i grå (stand-
ard) eller sort. TKKGF og TKCGF leveres dog som
standard i sort.



De tekniske specifikationer for taggennemførin-
gerne, som de foreligger i vores katalog Ventilation
2001, er fortsat gældende med undtagelse af
vægten, der reduceres betydeligt. De nye vægt-
angivelser kan ses på de respektive produktblade
på vores hjemmeside www.lindab.dk.

Det unikke
og fleksible Perform
Det revolutionerende og patenterede Perform ind-
dækningsmateriale er en komposit bestående af
et aluminiumsgitter og gummi. Det er selvbærende
og stabilt. Og så er det let at forme og kan tildannes
direkte på taget. Formningen kan foretages direkte
mod tagfladen med hånd, gummihammer eller lille
sandpose. Perform har en stor udvidelsesevne (op
til 100%).

Farve
som taget
Som standard leveres Lindabs taggennemføringer
fremover med grå Perform og efter ønske i sort.
Men du får nu også mulighed for at give ind-
dækningsmaterialet samme farve som taget. Per-
form kan sprøjtemales i farve efter ønske.

Lavere vægt
letter montagen
Perform inddækningsmaterialet vejer under
1/3 af bly. Det betyder at det bliver væsentligt
lettere for montøren at håndtere tag-
gennemføringerne under montagen.

Det revolutionerende
og patenterede Perform
inddækningsmateriale.

“Vareprøve”


