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Lindab Buildings na Facebooku!
Czy jesteś jednym z milionów ludzi, którzy korzystają z Facebooka codziennie?

Dajemy Ci możliwość kontaktu z nami znacznie 
częściej: Grupa Lindab oraz Lindab Buildings 
mają swoją stronę na Facebooku. 
Facebook jest serwisem społecznościowym, 
pozwalającym zarejestrowanym użytkownikom 
tworzyć sieci i grupy tematyczne, dzielić 
się informacjami, zdjęciami, filmami oraz 
korzystać z różnych aplikacji. Obecnie jest 
to najpopularniejszy portal społecznościowy 
na świecie, który posiada ponad 845 mln 
użytkowników, a ich liczba stale rośnie. 
Wiele firm z różnych branż, dostrzegło potencjał 
Facebooka i zdecydowało się na uruchomienie 
swoich profili korporacyjnych lub produktowych.  
Nasi klienci jak również wszyscy użytkownicy 
Facebooka mogą znaleźć najnowsze informacje 
o naszej firmie na oficjalnym profilu Lindab 
Polska. Sprawdź tę stronę, przeczytaj o 
ciekawych projektach, sukcesach naszych 
klientów, nowościach produktowych, 

zwycięzcach w konkursie na najlepszy budynek 
miesiąca itp. Koniecznie obejrzyj filmy Lindab 
Buildings dotyczące produkcji i montażu 
konstrukcji stalowej, dachu LMR600, robota 
spawalniczego. Dzięki temu portalowi, mamy 
możliwość zaprezentowania naszych budynków 
referencyjnych i produktów, interakcji z 
klientami, architektami, projektantami, osobami 
zainteresowanymi budownictwem. Wystarczy 
zalogować się na Facebooku, poszukać nazwy 
Lindab Group lub Lindab + nazwa kraju (np. 
Lindab Luksemburg, Lindab Polska, Lindab 
Rosja), kliknąć przycisk ”Lubię”, aby otrzymywać  
najnowsze wiadomości na Facebooku. Pamiętaj, 
aby kliknąć na przycisk o nazwie „Podziel się” po 
lewej stronie, co pozwoli powiadomić wszystkie 
osoby w Twoich kontaktach o naszej nowej 
stronie. Dołącz do fanów Lindab Buildings! 
Do zobaczenia na Facebooku!
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French National Health Insurance (CNAM) zastanawiał się 
nad znalezieniem odpowiedniego miejsca na wybudowanie 
siedziby krajowego centrum danych. Decyzja padła 
na niedawno zmodernizowaną strefę przemysłową w 
Valenciennes (Francja) zlokalizowaną w pobliżu istniejącej 
siedziby CNAM oraz centrum miasta. Aby zapewnić swoim 
klientom, najwyższej jakości usługi, CNAM postanowił 
wznieść wielokondygnacyjny budynek (2 018 m²)  wspólnie 
z Autoryzowanym Przedstawicielem Lindab Buildings, 
firmą “GERIM” z Lille. Zewnętrzna i wewnętrzna koncepcja 
biurowca została przygotowana przez biuro architektoniczne 

Agence A. Precyzja, z jaką został wykończony ten elegancki 
i funkcjonalny budynek, usatysfakcjonowały klienta. 

Firma: GERIM
Klient: Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Architekt: Agence A
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Elegancki i funkcjonalny biurowiec 

w Valenciennes, Francja 
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Dział Wentylacju Lindab 

otworzył w Czechach nowy zakład o nazwie Karlovarska 2

3

Raport

Dział Wentylacji Lindab otworzył w Czechach 
nowy zakład o nazwie Karlovarská 2
 
Swoim klientom oraz firmom współpracującym zaprezentował 
budynek o powierzchni 10.000 m²  z najbardziej nowoczesną  
linią do produkcji specjalnego produktu o nazwie plenum 
boxes. Karlovarska 2 znajduje się obok istniejącego zakładu 
Karlovarská, produkującego systemy wentylacyjne Lindab. 
Dzięki tym zakładom jesteśmy w stanie w krótkim czasie, 
dostarczyć naszym klientom w całej Europie, kompleksowe 
systemy wentylacyjne.
Hala stalowa o dużej rozpiętości, zapewnia optymalny proces 
produkcji, dużo miejsca do składowania, a liczne okna i świetliki 
dostarczają naturalne oświetlenie. 

Zobacz film na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=w3TP1vb8nV8 
lub wpisz “Hala produkcyjno-magazynowa Lindab Buildings” 
w wyszukiwarce Google.
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Budynek spełniający trzy funkcje:

produkcyjną, biurową i magazynową
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Właściel firmy Isoprojex specjalizującej się w ochronie ppoż., 
izolacji cieplnej i akustycznej oraz kontroli kondensacji, 
potrzebował budynku spełniającego funkcję produkcyjną, biurową 
i magazynową. Budynek o powierzchni 816m ² składa się z 
konstrukcji stalowej z rurami o przekroju kwadratowym w części 
biurowej, a w części produkcyjnej z ryglami “Z”. Isoprojex użył 
własnych rozwiązań izolacyjnych, aby w przyszłości zaprezentować 
gotowe produkty i ich wykonanie swoim klientom.  

Firma: NANCY CONSTRUCTION
Klient: Mr Philippe Richard 
Architekt: Mr Zimmermann



Budynek ze stali na Polinezji Francuskiej

Stal
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Budynek ze stali na Polinezji Francuskiej 

Pośrodku wulkanicznej wyspy położonej na 
szmaragdowym morzu został wzniesiony pierwszy 
budynek Lindab Buildings na Polinezji Francuskiej: 
zakład, w którym spalane będą odpadki ze szpitali.

Wstępny projekt został zmodyfikowany, aby mógł 
spełnić wymogi techniczne - zaproponowano prosty 
budynek, mający zagwarantować jakość wykonania 
i krótki czas montażu. Powierzchnia tego zakładu 
wynosi 330 m² i wraz z antresolą osiąga wysokość 
w okapie 9,6 m. System ścienny i dachowy składa się 
z blach - 35 mikronów PVDF, pozwala to na spełnienie 
ścisłych wymagań w strefie dużego zasolenia 
powietrza. Ten nowy zakład spalarni odpadów 
proponuje możliwe oraz przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie, i jednocześnie zapewnia przerób odpadów 
zgodny z obowiązującymi normami. 
Klient, Nivée był bardzo zadowolony, co podkreślił 
słowami: „Pogratulowano nam jakości wykonania 
budynku. Jest on naprawdę nadzwyczajny zarówno 
z zewnątrz jak i wewnątrz”.
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Luxembourg:
Route d'Ettelbruck
L-9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

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:
10, Avenue du Gué Langlois
CS 40017 - Bussy Saint Martin 
F-77603 Marne La Vallée 
Cedex 03
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

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

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

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

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

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

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

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

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

Lindab buildings:

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

ˇ

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

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


