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LindabPlafond XD

Lindab præsenterer

Design-  
fleksibilitet.
 Ventilations-
 effektivitet.

Design Covers til alle behov



Kort om Plafond XD
Hvorfor vælge synlige, vandbårne aktive kølebafler? Fordi 

du gerne vil have det perfekte indeklima med frisk  

luft, lavt lydniveau og optimal komfort leveret af et synligt,  

smukt designelement. De nye Plafond XD-kølebafler  

giver unik designfleksibilitet, leveres med valgfri luft-

spredningsmønster, høj primær luftstrøm og et kraftfuldt 

nyt batterikoncept.

Fordelene ved Plafond XD
• Syv coverdesigns – uafhængig af baflernes ydeevne

• Øget primærluftkapacitet – ved større luftmængdebehov

• Kraftfuldt batterikoncept – for højere køleeffekt

• Patenteret JetCone luft- og statisk 

trykjusteringssystem – hurtigere idriftsættelse

• Vinklede dyser til luftudtag – sikrer et perfekt 

luftspredningsmønster, der reducerer risikoen for 

træk uden at miste kapacitet

• Modulopbygget coverkoncept – adskilt fra den aktive 

baffel (den primære del) – sikrer enklere bestilling, 

installation og nem vedligeholdelse

• Eurovent-certificeret ydeevne – sikrer forventet ydeevne

designs7
ubegrænsede muligheder

TracNyhed



Opgradér og konfigurér
Plafond XD-covers kan tilpasses dine behov. Udvid dine  

muligheder med belysning, højttalere, sprinklere, røg-

alarmer, RAL-farve på forespørgsel, eller hvad du end 

har brug for ...

Kontakt Lindab i dag

lindab.dk / Tel. 73 23 23 23

Badge

Gap

Cubo

Alea

Clyp

Zune

Se alle mulighederne i vores interaktive værktøj

Stilfulde designs
Med syv forskellige covers kan du dække ethvert behov. 

På baggrund af designforslagene fra den industrielle 

designer Klaus Nolting fra ON3D tilbyder vi patenterede 

coverdesigns, der matcher æstetikken i dit rum. 

Fleksibilitet i fokus
Plafond XD kan installeres, hvor du har brug for det. 

Placer den op mod loftet, med afstand til loftet, op mod 

en væg, midt i rummet eller monter et væg-til-væg-

cover med det korrekte antal bafler til at opnå optimal 

ventilation nedenunder.

https://www.lindab.com/product/in-focus/plafond-xd/
https://www.lindab.dk/inspiration/ventilation/indeklima/plafond
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De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid inden-

dørs. Indeklimaet er afgørende for, hvordan vi har det, 

hvor produktive vi er, og om vi holder os sunde. 

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål 

at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers 

liv. Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilations- 

løsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også 

efter at bidrage til at redde klimaet ved at arbejde på en 

måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljø.
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