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Jak zużywać mniej czasu i energii przy budowie dużych obiektów
Nowa koncepcja komunikacji “Think Less?”

Think Less

mniejszego zużycia paliwa. Stal pozwala stworzyć

Hasło Think Less to nowa koncepcja komunikacji.

Jako materiał budowlany, stal jest nie do pobicia.

W tym kontekście mniej znaczy więcej. Stal jest

z nielicznych, który może zostać poddany

jednym z nielicznych materiałów, który jest prawie
w stu procentach odnawialny. Oznacza to mniej
zużytego surowca i mniej dwutlenku węgla
emitowanego do atmosfery. Stal również pozwala
nam na projektowanie rozwiązań, które są nadal
bardzo lekkie. Dzięki temu wymaga mniejszego

skuteczne rozwiązania izolacyjne i wentylacyjne.
Jest mocnym i elastycznym materiałem, jednym
procesowi recyklingu. Ze względu na warstwy
ochronne, na stal nie wpływają takie czynniki jak
temperatura, woda. Innymi słowy, jest to idealny
materiał na dach i ściany. I nie ma znaczenia,
ile razy jest przetwarzana nigdy nie traci swoich
właściwości.

wysiłku, jaki należy włożyć podczas montażu
budynków, mniejszych kosztów transportu oraz
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Budynek Miesiąca - Maj 2011:
Salon samochodowy Premium

Wieloletni Autoryzowany Przedstawiciel

naświetlenie powoduje lepszą ekspozycję

Lindab Buildings Karschunke Systembau

samochodów. W tylnej części budynku

po raz kolejny uwidocznił swój talent do

zamontowano antresolę, która zapewnia

budowy ciekawych i atrakcyjnych obiektów

optymalne wykorzystanie przestrzeni na

architektonicznych, wygrywając

biura sprzedaży oraz pokoje pracowników.

zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu
od dealera samochodów Domoros.
Kluczowym elementem planowanego

Budowniczy: Karschunke Systembau

budynku było otwarte wnętrze. Korzystając

(Niemcy)

z produktów Lindab, Karschunke zaoferował

Klient Autohaus Märkische Spitze GmbH

budynek o jasnym kolorze (kolor Lindab 45)

Architekt: Karschunke Systembau

bez podpór wewnętrznych.
Takie rozwiązanie jest korzystne dla salonów
samochodowych, ponieważ odpowiednie
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Budynek Kwartału:
Nowy biurowiec dla Gasoil Engineering

Gasoil Engineering zajmuje się prowadzeniem

Stal w pełni spełniła wymagania architekta,

analiz, badań, a także projektowaniem

pozwoliła mu na dowolność w projekto-

i zarządzaniem projektami w dziedzinie gazu

waniu, dobraniu lekkich i przezroczystych

ziemnego i ropy naftowej.

materiałów.

Firma zdecydowała się na budowę nowej
i bardziej przestronnej centrali. Autoryzowany
Przedstawiciel Hornex otrzymał zlecenie na
wybudowanie trzypiętrowego budynku wraz
z parkingiem, zajmującego powierzchnię

Budowniczy: HORNEX a.s. (Słowacja)
Klient: Gasoil Engineering
Architekt: M. Abongi

3910m, mieszczącego 180 pracowników.
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Budynek Roku 2010:
Nowoczesna hala dla firmy eventowej
Litecom jest dobrze znaną firmą eventową w
Danii, która jest odpowiedzialna za oświetlenie
oraz inne technologie wykorzystywane przy
produkcjach telewizyjnych takich jak Konkurs
Piosenki Eurowizji, program X-factor.
Autoryzowany Przedstawiciele Lindab, firma
Saabyg wybudowała nowoczesny i funkcjonalny
budynek na obrzeżach Kopenhagi.
Konstrukcja została wykonana w ciągu dwunastu
miesięcy, jako gotowe rozwiązanie „pod klucz”.
Stalowy budynek o całkowitej powierzchni 1700m²
posiada magazyn oraz dwupoziomowe biuro.
Erik Bremer Sørensen, założyciel Litecom, wybrał
Saagby, ze względu na elastyczne rozwiązanie,
pasujące do charakteru działalności firmy.
Budowniczy: Saabyg ApS, Dania
Klient: Lightcom A/S
Architekt: Jesper Saabye, Erik Bremer
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MAGNIT wybrał Lindab Buildings

48-my hipermarket Magnit powstał w

Budynek posiada 20 m wolnej rozpiętości

Czerkiesku, w Rosji. Hipermarket został

bez podpór wewnętrznych, a w bocznych

wybudowany przez firmę Integro Steel,

przybudówkach po 10 m rozpiętości bez

Autoryzowanego Przedstawiciela Lindab

podpór wewnętrznych. Przy budowie dachu

z Rostowa nad Donem, Rosja.

zastosowano system Multitec, co pozwoliło

Montaż konstrukcji trwał miesiąc!

zredukować nachylenie połaci dachowej,

Magnit jest wiodącą spożywczą siecią

a co za tym idzie, bardziej efektywne

detaliczną w Rosji. Całkowita powierzchnia

wykorzystanie przestrzeni w budynku.

hipermarketu to około 3500 m², a powie-

Budowniczy: Integro Steel,

rzchnia sprzedaży zajmuje ponad 1600 m².

Klient: Magnit
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Luxembourg:
Route d'Ettelbruck
L-9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Czech Republic:
Kojetínská 71
ˇ
CZ-75053 Prerov
Tel.: +420 581 250 222

Hungary:
Derkovits u. 119.
H-4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
Pozharskogo str., 73
RU-150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
D-55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Poland:
ul. Kolejowa 311
Sadowa
PL-05-092 Łomianki
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:
20, r. Pierre Mendès-France
Torcy, CEDEX 01
F-77202 Marne-la-Vallée
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

United Kingdom:
Evans Business Centre
Mitchelston Ind. Estate
GB-Kirkcaldy, Fife
Scotland KY13 UF
Tel.: +44 1592 65 23 00

Russia:
14G, Magistralnaya str.
Building 1
RUS-123290 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Ukraine:
Saksaganskogo Str. 123
office 3
UA-01032 Kiev
Tel.: +380 44 490 6164

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
RO-077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4100

Italy:
Via S. Martino Solferino 40
I-35122 Padova
Tel.: +39 333 3286388

Kazakhstan:
124, Kopernika str., office 100
Medeuskiy District 05007
ALMATY
Tel.: +7 727 328 9316

Belarus:
pr-t gazety "Prawda", 11
BY-220116 Minsk
Tel.: +375 29 311 44 59

Headquaters:
Lindab AB
SE-269 82 Båstad
Tel.: +46 431 850 00
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