
Integreret flange  
skaber højeste  
tæthed
Med integreret flange 
opnår du en højere 
tæthed – det er ny  
standard for  
rektangulære kanaler.

OPTIMERET 
TÆTHED I  

REKTANGULÆRE 
KANALER



Som den eneste på det danske marked leverer vi 

nu rektangulære ventilationskanaler med integrerede 

flanger. Fordelene ved at undgå samling af kanal og 

flange er mange. Det fjerner bla. lækagemuligheder og 

giver optimal sikkerhed for tæthed og dermed forbedret 

driftsøkonomi.

Den nye teknologi, hvor flangerne profileres direkte på 

kanalerne, betyder at der opnås en større styrke og 

højere stabilitet i kanalerne. 

OPTIMERET 
TÆTHED

Højeste tæthed 
med integreret 
flange



Optimal tæthed,  
dermed forbedret  
driftsøkonomi

Samling undgås 
mellem kanal og 
flange

Dimensioner
Flangeprofiler: 20 mm og 30 mm

Kanaldimensioner: fra 150x150 mm til 2000x2000 mm

Kanallængder: 1000 mm og 1500 mm

Pladetykkelser:  0,7 mm - 0,9 mm - 1,25 mm 

(afhængig af dimension)

Hurtig og  
sikker montage

De nye kanaler er dansk 

produceret i Lindabs egen  

fabrik i Haderslev. 

Du kan allerede nu bestille 

de nye kanaler (LKRIF) i vores 

webshop – og det endda  

uden merpris. Det kalder vi 

Good Thinking.



www.lindab.dk

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer 

os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et 

sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredyg-

tige bygninger. Vi stræber efter at designe bruger-

venlige, innovative produkter og løsninger og sikre 

en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger 

hele tiden at optimere vores virksomhed, så vi kan 

reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør 

vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores 

produkter og løsninger med brug af et minimum af 

energi og naturlige ressourcer og derved mindske 

de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender 

stål i vores produktion, og stål er et af få materi-

aler, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, 

uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et 

lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet
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