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Stalen profielpanelen
voor hallen, bedrijfs- en agrarische gebouwen
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Voor dakbedekking en gevelbekleding valt de keuze 
als vanzelf op het grote assortiment trapezium-
panelen van dunne staalplaat van Lindab. 

De stalen trapeziumpanelen zijn ontwikkeld voor 
het noordelijke klimaat en zijn geschikt voor de 
woningbouw, agrarische en bedrijfsgebouwen, 
zowel waar het gaat om nieuwbouw als renovatie. 

De kern bestaat uit thermisch verzinkt staal, 
voorzien van een robuuste en onderhoudsvrije 
oppervlaktecoating. De platen zijn ideaal voor 
omgevingen waar hoge eisen aan het materiaal 
worden gesteld, zoals bij bedrijfs- en agrarische 
gebouwen. 

De stalen trapeziumpanelen zijn leverbaar in een 
groot aantal lengtes met uiteenlopende profielen 
en in diverse kleuren, die probleemloos met elkaar 
kunnen worden gecombineerd. Wanneer u kiest 
voor Lindab Coverline, kiest u voor een duurzaam 
en optisch fraai resultaat.

Lindab CoverlineTM

– Stalen gevels en daken
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Bedrijfsgebouwen

Woningbouw

Het imago is belangrijk
Moderne bedrijfsgebouwen zijn een belangrijke 
factor voor het imago en de profilering van een 
onderneming. Lindab Coverline heeft vele voor-
delen – sterkte, duurzaamheid, een groot aantal 
combinatiemogelijkheden en een goed doordacht 
productassortiment. Lindab Coverline is bovendien  
rendabel, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Heel eenvoudig
Stalen profielplaten van Lindab zijn gemakkelijk 
aan te brengen – ook door de doe-het-zelver. Het 
maakt niet uit, of een klein huis, een carport, een 
serre of een tuinschuurtje moet worden gebouwd.

Het resultaat ziet er altijd goed uit en is bovendien 
duurzaam. Met het grote aantal uiteenlopende 
kleuren en profielen zijn de combinatiemogelijk-
heden bijna onbeperkt.
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Comfortabel en voordelig
Aan agrarische gebouwen worden veel eisen 
gesteld en Lindab Coverline kan aan deze eisen
voldoen. De vele profielen en kleuren maken het  
mogelijk het gebouw met de omgeving en omring-
ende opstallen perfect te integreren. Stalen 
gebouwen bieden flexibele oplossingen en schep-
pen daarmee de beste condities voor mens en 
dier, en ook voor machines en gereedschappen.

Agrarische industrie
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Staal, stijl en sterkte

HBP Topcoat/Polyester
Primer
Passiviseringslag
Zinklag
Stål

Bagsidelak
Primer

Mikrofiberdug

Passiviseringslag
Zinklag
Stål

HBP Topcoat/Polyester
Primer
Passiveringslaag
Zinklaag
Staal

Anticondenslaag (optioneel)
Interieurcoating
Primer
Passiveringslaag
Zinklaag
Staal

De producten van Lindab Profil zijn vervaardigd 
van thermisch verzinkt, koudgewalst staal. De 
oppervlaktecoating van de stalen trapeziumpane-
len wordt aan beide zijden in 3 lagen aangebracht. 
De eerste laag is een passiveringslaag, dan volgt 
een primer (laagdikte ca. 5 my) en als afwerking 
een HBP Topcoat of polyestercoating.

1. Onderhoudsvriendelijkheid

2.  Kleurvastheid

3. Bewerkbaarheid4. Krasbestendigheid

5.  Bescherming 
tegen roest

HBP Topcoat

Polyester

HBP Topcoat – de opvolger
van de plastisolcoating
In het jaar 2001 hebben wij de plastisolcoating met  
pensioen gestuurd. HBP Topcoat is onze nieuwe, 
sterke en 100% milieuvriendelijke oppervlakte-
coating, die in het geheel geen PVC-bestanddelen 
bevat. Op deze coating krijgt u 20 jaar garantie.

Polyester
Lakken van polyester worden sinds vele jaren in de 
bouw toegepast en gelden nog altijd als een goede 
oppervlaktecoating, die geheel aan de verwachtin-
gen beantwoordt. Op deze polyester lak krijgt u 15 
jaar garantie.
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Anticondens
Lindab heeft het condenswaterprobleem opgelost 
dat bij stalen daken van agrarische gebouwen kan 
optreden. Lindab Coverline heeft aan de achter-
zijde een nieuwe microvezelcoating aangebracht, 
die in principe werkt als een spons: het condens-
water wordt opgezogen en verzameld tot het 
verdampt. 

Ideaal voor de moderne 
agrarische industrie
De coating is antibacterieel, d.w.z. dat het opge-
nomen vocht geen voedingsbodem vormt voor 
bacteriën. De zachte microvezelcoating dempt 
bovendien de geluiden in het gebouw.
Lindab Coverline anticondens is ideaal voor alle 
niet-geïsoleerde agrarische gebouwen, zoals stal-
len, manegehallen, machineschuren en garages. 
De stalen trapeziumpanelen zijn gemakkelijk te 
monteren en kenmerken zich vanzelfsprekend 
door alle bekende Lindab-voordelen.

ZONDER MET
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Ventilatie en geluiddemping 
Binnenklimaat
Het is van het grootste belang dat het binnenkli-
maat in een hal optimaal is voor mens en dier.

Stallen
Met geperforeerde profielpanelen of ventilatie-
sleuven is het mogelijk voor voldoende ventilatie 
te zorgen. Hierdoor ontstaat een goed werkklimaat 
voor de mens. 

Geperforeerde profielpanelen zijn ook geschikt als 
lichtdoorlatende, ventilerende dakelementen in de 
stal.

Bedrijfsgebouwen
Met geperforeerde stalen profielpanelen beklede 
plafonds en binnenwanden zijn geluiddempend, 
zodat een optimale werksituatie ontstaat.

Ventilatiesleuven zijn alleen mogelijk bij LP20 gevelpane-
len. Bij een onderlinge afstand van 30mm bedraagt het 
open oppervlak 9%.

Alle trapeziumpanelen kunnen met perforaties worden 
geleverd. Open oppervlak: Polyester 23% en HBP 
Topcoat 33%.

Renovatie
Een snelle en zeer voordelige oplossing om een 
gebouw, dat renovatie behoeft, er als een modern 
bedrijfsgebouw te laten uitzien. De stalen trapezi-
umpanelen kunnen vaak direct op de bestaande 
dak- of gevelelementen worden aangebracht. 

Hierdoor krijgt het bedrijf snel een nieuwe, ver-
beterde uitstraling. Lindab Coverline kan direct op 
het bestaande dak worden aangebracht, zodat de 
productie in het gebouw niet door de werkzaam-
heden wordt verstoord. 

Voor Na

8



Profieltypes

Technische gegevens LP1100

LP1100  
Gevel
LP1100 is een concurrerend stalen trapezium-
profiel voor grotere hallen en bedrijfsgebouwen. 
Dankzij de grote dekbreedte is het snel aan te 
brengen en biedt het daardoor een economische 
oplossing. Een interessant alternatief voor een 
hele reeks traditionele bouwmaterialen.

Geperforeerd
Lindab Coverline LP1100 zijn ook geperforeerd 
beschikbaar. Deze platen hebben een geluids-
dempend effect, maar zijn ook geschikt voor  
diffuusventilatieplafonds in agrarische gebouwen.

18

Plaatbreedte 1132

Dekbreedte 1100
157 99 58

132 25 Wand

LP1100
Dak/Wand

Plaatdikte

LP20
Dak/Wand

LP35
Dak/Wand

Sinus 18
Dak/Wand

LVP/LTP115
O.a. voor warm-
dak constructies

 0,4 mm  Maximale overspanning 1,10 m

  Gewicht per m2  4 kg

 0,5 m  Maximale overspanning  1,30 m

  Gewicht per m2   5 kg

 0,6 mm  Maximale overspanning  1,50 m

  Gewicht per m2  6 kg
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Technische gegevens LP20

LP20 
Dak of gevel
LP20 is een degelijke kwaliteitsoplossing voor 
daken en gevels. Het bekende ontwerp is ideaal 
voor zowel nieuwbouw alsook voor renovaties in 
de woningbouw, utiliteitsbouw en niet te vergeten 
voor agrarische gebouwen.

Ventilatiesleuven
Lindab Coverline LP20 met uitgestanste ventilatie-
stroken maken een goede natuurlijke ventilatie 
mogelijk in niet verwarmde ruimtes.

Geperforeerd
Lindab Coverline LP20 zijn ook geperforeerd 
beschikbaar. Deze platen hebben een geluids-
dempend effect, maar zijn ook geschikt voor  
diffuusventilatieplafonds in agrarische gebouwen.

Plaatdikte

Plaatbreedte 1072 
Dekbreedte 1025

78 50

25 103 Wand
20

Plaatbreedte 1072 
Dekbreedte 1025

25 128

20

78 Dak

 0,4 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,10 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  0,70 m

  Beloopbaar ▲  ●  Nej

  Beloopbaar ▲  ●  ●  Nej

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  Nej

  Gewicht per m2  4 kg

 0,5 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,30 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  1,00 m

  Beloopbaar ▲  ●  0,70 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  0,90 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  0,90 m

  Gewicht per m2   5 kg

 0,6 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,50 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  1,20 m

  Beloopbaar ▲  ●    1,20 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●   1,40 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  1,40 m

  Gewicht per m2   6 kg

Dragend = bij “nee” alleen op versterkingen lopen.  

Wanneer met een grotere latafstand moet worden gerekend, kunt u bij Lindab informatie over de maatvoering opvragen.
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LP35 
Dak en gevel
LP35 trapeziumpanelen zijn geschikt voor zowel 
daken als gevels. Doordat de latafstand bij de 
meeste industriële en bedrijfsgebouwen exact 
past, is dit profiel zeer gevraagd voor zowel nieuwe 
daken als daksaneringen.

Geperforeerd
Lindab Coverline LP35 zijn ook geperforeerd 
beschikbaar. Deze platen hebben een geluids-
dempend effect, maar zijn ook geschikt voor  
diffuusventilatieplafonds in agrarische gebouwen.

Technische gegevens LP35

Plaatbreedte 1052

Dekbreedte 1025

205 117 88 Dak
35

40

Plaatbreedte 1052 

Dekbreedte 1025

205117 88
Wand

35

40

Wanneer met een grotere latafstand moet worden gerekend, kunt u bij Lindab informatie over de maatvoering opvragen.

Plaatdikte

 0,5 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,20 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  1,10 m

  Beloopbaar ▲  ●  0,80 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  1,20 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  1,20 m

  Gewicht per m2  5 kg

 0,6 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,50 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  1,30 m

  Beloopbaar ▲  ●  1,80 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  2,00 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  2,00 m

  Gewicht per m2   6 kg
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Sinus 18 
Dak en gevel
Sinus 18 is het esthetische alternatief voor de 
traditionele Lindab Coverline trapeziumpanelen 
Het optisch attractieve sinusprofiel ziet er op elk 
gebouw niet alleen als dekbedekking, maar ook 
als gevelbekleding, fraai uit. Voor Sinus 18 gelden 
uiteraard dezelfde voordelen als voor de andere 
profielpanelen van Lindab.

Technische gegevens Sinus 18

Plaatbreedte 1096
Dekbreedte 990

76

Dak
18

Plaatbreedte1096 

Dekbreedte 1066

Wand

18

76

Plaatdikte

 0,4 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,00 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  0,60 m

  Beloopbaar ▲  ●  Nej

  Beloopbaar ▲  ●  ●  Nej

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  Nej

  Gewicht per m2  4 kg

 0,53 mm  Maximale gordingafstand dakhelling > 15°  1,20 m

  Maximale gordingafstand dakhelling < 15°  0,90 m

  Beloopbaar ▲  ●  0,70 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  0,90 m

  Beloopbaar ▲  ●  ●  ●  0,90 m

  Gewicht per m2   5 kg

Dragend = bij “nee” alleen op versterkingen lopen.  

Wanneer met een grotere latafstand moet worden gerekend, kunt u bij Lindab informatie over de maatvoering opvragen.
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Technische gegevens LTP115

Koud dak
LTP115 kan als gewoon stalen profieldak worden 
aangebracht en is met verschillende oppervlaktes
en in diverse kleuren en plaatdiktes verkrijgbaar.

Warm dak
LTP115 kan als dragende plafondconstructie als 
sandwichdak of voor een constructie met asfalt-
papier worden toegepast. De standaarduitvoering 
is verzinkt en in verschillende plaatdiktes leverbaar. 
Voor dragende plafondconstructies kan LTP115 
worden geleverd met een laklaag en verschillende 
geluiddempende perforaties aan de onderkant van 
het trapeziumpaneel. Neem contact op met Isolco 
BV voor de maatvoering.

115

82

735

245

56

Plaatdikte

 0,5 mm  Gewicht per m2   4,8 kg/m

 0,6 mm  Gewicht per m2   5,8 kg/m

 0,7 mm  Gewicht per m2   6,8 kg/m

 0,8 mm  Gewicht per m2   7,7 kg/m

 1,0 mm  Gewicht per m2   9,7 kg/m

 1,2 mm  Gewicht per m2   11,6 kg/m
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Accessoires

Dekbreedte 1 meter
Verkrijgbaar in de kleuren zwart (015), staalmetallic (045), en dakpanrood (742)

IPU-70
70/90/
140/190

Hoekstuk uitwendig

Sokkelkap

Nokstuk

Afdekprofiel

Stootplaatje

Kilgoot

Hoekstuk inwendig

Lekdorpel

Kantafsluiting type A

Kantafsluiting type B

Gootstuk

Vensterbank

Hoekstuk onder het nokstuk

Ventilatienok

Hoek naar keuze

Hoek naar keuze

Individuel bredde

Muurprofiel

Windveerafdekkap

SKD 20/40

RG 190

LPCSKT

LPCBF

UHP

IPI
70/90/
140/190

VNI 20/40

RGV

15
110°

50

10135°

100

15
Sneeuwstopprofiel

RGVS

UHEA

UHEB

FB

SB 20/40

RGVK

IMM

LPCVSI-II

60

40

Standaard dekbreedtes
Standaardlengte: 3-meter standaarddekbreedtes en speciale profielen worden op gewenste lengte en 
met speciale afkantingen geleverd. Max. lengte 4 meter. In alle standaardkleuren verkrijgbaar.

20

10

145o

70

135

70

135

140

14
0

Hoekstuk (uitwendig)
Hoekstuk of  
eventueel  
windveer

30

45

26 indv.

12
65

150

10

190190

135o

Nok
Profiel voor het verbinden van twee dakvlakken

Kantplankprofiel
Afdekprofiel voor 
kantplank en 
Windveergoot

Kilgoot
Afwatering van 
dakvlakken  
die onder een  
koek op elkaar 
aansluiten

12
7

50

10

Voegprofiel
Profiel bij muur  
of schoorsteen  
aansluiting 

70
135o

120

Gootstuk
Profiel tussen 
dakrand en goot

Windveergoot
Afwatering tussen 
dakvlak en kant-
plank

45

10

20
160

Windveer
Afdekprofiel over dakrand
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Kleurenprogramma

Wit 001/010
Benadert Ralkleur: 9002/9010

Legergroen 830
Benadert Ralkleur: 6003

Bamboegeel 116
Benadert Ralkleur: 1002

Klassiek rood 272
Benadert Ralkleur: 8023

Chocoladebruin 434
Benadert Ralkleur: 8017

Steengrijs 461
Benadert Ralkleur: 7038

Staalmetallic 045
Benadert Ralkleur: 9006

Zwart 015
Benadert Ralkleur: 9005

Steenrood 742
Benadert Ralkleur: 8004

Olijfgroen 874
Benadert Ralkleur: 6020

Capriblauw 561
Benadert Ralkleur: 5019

Lichtgrijs 022
Benadert Ralkleur: 7044

Gegalvaniseerd 008

Donkerrood 758
Benadert Ralkleur: 3009

AluZink 100

Let op:
De afgebeelde kleuren en RAL-nummers zijn uitsluitend indicatief. U kunt, voordat u uw 
bestelling plaatst of de kleur specificeert, bij Isolco B.V. een palet met kleurmonsters 
aanvragen. Wijzigingen voorbehouden.

Grafietgrijs 036
Benadert Ralkleur: 7024
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Dark Silver 044
Benadert Ralkleur: 9007

Antracietgrijs 035
Benadert Ralkleur: 7016



Lindab Profil

 Importeur voor de BENELUX 
www.isolco.nl

Lindab heeft meer dan 
 Coverline profielpanelen

Als alternatief voor zware, scheve en natte houten balken
bieden Z en Cgordingen grote flexibiliteit. Daardoor wordt
een grotere afstand tussen de stalen spanten mogelijk. Met
brede deuren en minder sparren beschikt u over meer ruimte
in het gebouw. Een sterke oplossing, zonder gevaar voor rot
en schimmelvorming.

Stergoot is geschikt voor alle bouwprojecten. De dakgoot
heeft een frisse uitstraling en is sterk als staal. Dankzij het
'klik'systeem zijn de goten snel en gemakkelijk aan te 
brengen, zonder dat daar speciaal gereedschap, kleefstoffen
of soldeerwerk aan te pas komt. 

Droomt u van een dak dat past bij uw nieuw te bouwen villa?
Of droomt u van een nieuw dak dat past bij uw rijtjeshuis of
vakantiewoning? Het Lindab Felsdak past bij elk huis!
Met een Lindab Felsdak krijgt u een elegant en sterk dak dat
vele jaren meegaat en de karakteristieke uitstraling heeft van
een klassiek felsdak. 

Als het gaat om dakbedekking en gevelbekleding is Lindab
Coverline de beste oplossing voor agrarische gebouwen en
bedrijfsgebouwen.
De trapeziumpanelen zijn leverbaar in een groot aantal
profieluitvoeringen en kleuren, die goed en gemakkelijk
kunnen worden gecombineerd. Een sterke en duurzame
oplosssing. 

De optisch attractieve dakbedekking in dakpanmotief. Het
originele stalen Lindab Topline dak is met zijn plezierige wel
vingen en het gladde oppervlak een dak dat er perfect uitziet
en waaraan u jarenlang plezier kunt beleven. Lindab Topline 
kan direct op een bestaand dak worden aangebracht en biedt
daardoor een uitstekend en sterk alternatief bij renovaties.

Lindab Coverline™

Lindab Topline™

Lindab Construline™

Lindab Felsdak™

Lindab Doorline™ De sterkste garagedeur op de markt – voor de auto waarvoor
alleen het beste goed genoeg is. De deur wordt zonder prijs- 
verhoging aan de maten van uw garage aangepast. U hoeft 
alleen nog maar een van de 11 attractieve kleuren te kiezen. 
De Lindab Doorline garagedeur is bovendien zeer gemakkelijk 
te monteren. 
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