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Zaawansowane systemy sufitowe 
to rozwiązania o niewielkich po-
trzebach konserwacyjnych. Są 

energooszczędne i ciche, ponieważ 
posiadają również dobre właściwości 
tłumienia dźwięku. Proponowane przez 
markę LINDNER rozwiązania pozwala-
ją na wykorzystanie każdej płaszczy-
zny pomieszczenia i wybór różnorod-
nych opcji projektowych. Zintegrowane 
oprawy Lindner doskonale uzupełniają 
konstrukcję sufitu.

  Atuty sufitów grzewczo- 
-chłodzących Plafotherm®: 
n  wysoka moc grzewcza i chłodzą-

ca oraz wydajność; 
n  komfort i zdrowy, przyjemny  

klimat w pomieszczeniu;
n  poszczególne elementy są te-

stowane jako kompletny system  
we własnym, akredytowanym 
laboratorium badawczym firmy 
LINDNER

n  energooszczędne rozwiązania  
o niewielkich potrzebach konser-
wacyjnych dla wielu obszarów za-
stosowań;

LINDNER POLSKA SP. Z O.O.

SUFITY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE
FIZYCZNA DOSKONAŁOŚĆ

Sprawdzone technologie LINDNER 
tworzą zdrowy klimat  
w każdym pomieszczeniu. Sufity 
grzewczo-chłodzące Plafotherm® 
mają wysoką moc grzewczą  
i chłodzącą. Własne akredytowane 
laboratorium badawcze firmy 
gwarantuje dalszy rozwój 
oferowanych rozwiązań badanych 
jako kompletne systemy. 

n  spełnione wymagania ochrony 
przed hałasem;

n  różne, atrakcyjne pod względem 
architektonicznym możliwości 
projektowania i rozmieszczania;

n  kompleksowy serwis;
n  łatwa integracja opraw Lindner.

Nasze usługi:
–  zintegrowane rozwiązania dla in-

dywidualnych potrzeb;
–  projektowanie klimatu z innowa-

cyjnymi technologiami grzewczo-
-chłodzącymi;

–  wsparcie od projektu do instalacji;
–  dobór idealnie dopasowanych 

elementów i systemów;
–  testowanie rozwiązań w warun-

kach laboratoryjnych w zakładzie 
badawczym.

Elementy hydrauliczne  
i akcesoria
LINDNER oferuje również dużą 

liczbę elementów hydraulicznych  
i akcesoriów w celu zapewnienia naj-
lepszych połączeń grzewczych oraz 
chłodzących. Kompleksowe rozwią-
zania uzupełniają m.in. węże z siatką 
ze stali nierdzewnej, stosowane jako 
węże przyłączeniowe, doskonale 
przystosowane do wielu rodzajów złą-
czek. Szybkozłącze MultiQuickCon-
nect nie ma pazurów mocujących, 
które mogłyby niepotrzebnie uszko-
dzić rurę. Dzięki temu montaż i de-
montaż jest łatwy oraz przyjazny dla 
użytkownika. Widoczne i wyczuwalne 
zielone tarcze sygnalizacyjne oraz 
dźwięk kliknięcia świadczą o prawi-
dłowym montażu złącza i gwarantują 
prawidłowe połączenie oraz pewne 
mocowanie. System uzupełniają róż-
ne kombinacje rozdzielaczy z maksy-
malnie siedmioma przyłączami.

Rozwiązania szyte na miarę
Stale opracowujemy nowe, zintegro-

wane rozwiązania, dzięki czemu może-
my zaspokoić indywidualne potrzeby 
projektowe. Aby zapewnić idealną tem-
peraturę w pomieszczeniu, badamy wy-
dajność różnych sufitów grzewczo-chło-
dzących w warunkach laboratoryjnych  
w naszym zakładzie badawczym. Bada-
nia poddawane są kontroli zewnętrznej. W
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