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V skupini Lindab si prizadevamo za stalen razvoj izbolj-

šav in poenostavljanje gradnje. To dosegamo z razvo-

jem izdelkov in sistemov, ki so enostavni za uporabo ter 

energetsko učinkoviti, pri čemer jih povezujemo z vodil-

nim znanjem v panogi, podporo, logistiko in učinkovito 

razpoložljivostjo. 

Poenostaviti želimo vse vidike sodelovanja z nami – 

od zasnove, naročanja, dostave, doseganja ciljev do 

izpeljave celotnega projekta. S poenostavljanjem vseh 

postopkov gradnje prispevamo tudi k energetski učin-

kovitosti.

Dobro misleče podjetje 

Dobro, preudarno razmišljanje oz. »Good thinking« je 

filozofija, ki je v našem podjetju globoko zasidrana in 

nas vodi pri vsem, kar počnemo. Trdno verjamemo, 

da pozitivna miselna naravnanost vodi v dobre rešitve 

za izzive, s katerimi se soočamo prav vsi. Zato sta 

nam zelo pomembna prevzemanje odgovornosti za 

naše delovanje in način izvajanja naših postopkov. Naš 

namen ni le v tem, da strankam in končnim uporabni-

kom zagotovimo enostavnejše in bolj udobno življenje. 

Vedno se trudimo razmišljati globalno ter se zavedamo, 

da s tem tudi mi v skupini Lindab pomagamo izboljše-

vati svet. 

Poenostavljamo gradnjo

S širokim naborom izdelkov ter bogatimi tehničnimi 

izkušnjami lahko zadostimo zahtevam vseh vrst prosto-

rov, kjer je potrebna najvišja stopnja higiene.

V preteklih desetletjih smo uspešno dobavili zahtevne 

projektne rešitve za bolnice (operacijske sobe, prostore 

za intenzivno nego ter pomožne prostore), kot tudi za 

čiste prostore v farmacevtski, živilski in jedrski industriji 

ter mikroelektroniki.

Dokazana kakovost naše opreme ter odlično poznava-

nje mednarodnih standardov in lokalnih direktiv za čiste 

prostore nam omogoča, da nudimo kompetentno teh-

nično podporo ter izgrajujemo dolgoročno sodelovanje 

s partnerji. Vse rešitve in izdelki po meri naročnika so 

podprti z meritvami v našem sodobnem razvojno-razi-

skovalnem centru.

Filtracija zraka za čiste prostore in bolnišnice
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Kanalski predfiltri so namenjeni prvi stopnji filtracije v prezračevalnih 
kanalih, s čimer se podaljša življenjska doba visoko učinkovitih filtrov.
• Velika fleksibilnost zaradi modularne zasnove.
• Možna je uporaba vrečastih ali kasetnih filtrov.
• Posebna opcija: filtri z aktivnim ogljem  

(za odstranjevanje vonjav ali radioaktivnih delcev).

Kombinacija predfiltra in visoko učinkovitega filtra za uporabo v pre-
zračevalnih kanalih.
• Sistem varne zamenjave filtra BIBO (bag-in-bag-out).
• Standardni zračni pretok do 32.000 m³/h.
• Na voljo tudi v eksplozijsko varni izvedbi.

Kanalsko ohišje z absolutnim filtrom AKF Clean BIBO je v celoti izdelano iz 
nerjavnega jekla ter je namenjeno za filtracijo odvodnega zraka iz prezrače-
valnih sistemov čistih prostorov. Sestavljeno je iz odvodne rešetke, filtrske 
enote z aktivnim ogljem za učinkovito odstranjevanje radioaktivnih delcev ter 
sekcije z visoko učinkovitim filtrom. Prednost tega ohišja je možnost varne 
zamenjave kontaminiranih filtrov s pomočjo plastične vreče neposredno v 
čistem prostoru, s čimer preprečimo kontaminacijo drugih področij.

Preverjena kakovost po meri naročnika
Stalno sodelovanje s projektanti ter vodilnimi farma-
cevtskimi podjetji nam omogoča sledenje aktual-
nim trendom na področju čistih prostorov ter razvoj 
inovativnih izdelkov, ki temeljijo na sodobnih zahtevah. 
Naše rešitve so podprte z meritvami in testi v lastnem 
razvojno-raziskovalnem centru, vrhunsko kakovost 
naših izdelkov pa dokazujejo tudi certifikati mednaro-
dno priznanih neodvisnih merilnih inštitucij.

Standardi in certifikati
• Zračni filtri so klasificirani po EN 779:2012.

• Filtri EPA, HEPA in ULPA ustrezajo klasifikaciji po  

EN 1822:2010.

• Energetska učinkovitost po standardu EUROVENT.

• Prezračevanje v bolnicah DIN 1946/4.

• Standard za čiste prostore ISO 14644-1.

Kanalske filtrske enote

Pregled izdelkov 

KPF Coarse 50% - ePM1 80%

AKF-I Coarse 50% - ePM1 80%, E10-H14

AKF Clean BIBO Coarse 50% - ePM1 80%, E10-H14
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Stropne in stenske filtrske enote

AFH-1 
Stenska ohišja z visoko učinkovitimi filtri so namenjena 
za dovod ali odvod zraka iz prostorov z najvišjimi zahte-
vami glede čistosti zraka. 
• Do 1.100 m³/h zračnega pretoka.
• Možnost testa tesnosti naseda.

Stropna ohišja z visoko učinkovitimi filtri so zasnovana 
za filtracijo dovodnega zraka v čistih prostorih. Na voljo 
je več izvedb z različnimi difuzorji in tipi vgradnje filtrov 
ter stranskim ali vertikalnim priključkom. Ohišja so 
dobavljiva s filtri razreda EPA-ULPA v skladu z EN 1822.

AFV-8
• Stropna filtrska enota v skladu z DIN 1946/4.
• Opcija: test tesnosti naseda filtrov.

AFV-8B 
• Možni so filtri s tesnilom v obliki črke U ali 

polkrožnim tesnilom.
• Možnost ročne nastavitve zračnega pretoka iz 

notranje strani enote.

AFV-8G 
• Lažje in cenovno ugodno ohišje.
• Hitra menjava filtra, preprosta vgradnja.
• Patentirana rešitev: pritrditev z vzmetno sponko.

Posebna ali znižana ohišja lahko izdelamo po naročilu. 
Vse enote ustrezajo razredu filtracije E10-H14.

Filtrska rešetka za odvod zraka iz čistih prostorov.
• Hitra menjava filtra.

NOVO
NOVO

Filtrske rešetke

FR Filtrska rešetka Coarse 50% - 85%

• Vgradnja s strani prostora
• Gel tesnilo ali polkrožno penasto tesnilo
• 3 variante priključkov

LFH 
•  Možnost vgradnje različnih višin filtrov
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Dovodni stropovi za operacijske dvorane

Lovilci nečistoč
Lovilci nečistoč se običajno vgrajujejo v stene opera-
cijskih dvoran kot elementi za odvod zraka. Izdelani so 
iz nerjavnega jekla ter dobavljivi z ali brez sistema za 
regulacijo zraka. 

Skrita vgradnja v steno.

Vgradnja z okvirjem nad površino stene.

DPS perforirana izvedba s filtri v 
priključku
DPS-N perforirana izvedba s filtri 
nad dovodno površino

Izjemna kakovost zraka za operacijske dvorane
Dovodni strop DPS z absolutnim filtrom se uporablja v 
čistih prostorih, ki poleg visoke čistosti zraka zahtevajo 
tudi pogosto izmenjavo zraka v prostoru operacije. 
Zasnovan je za vgradnjo v spuščene stropove in zagota-
vlja laminarni tok čistega zraka v ciljno območje ter tako 
zmanjšuje možnosti infekcij v operacijskih dvoranah. 

DSS tekstilna izvedba s filtri v 
priključku
DSS-N tekstilna izvedba s filtri nad 
dovodno površino

Visoko učinkoviti laminarni stropovi
Dovodni strop DSS s poliestrsko tkanino je namenjen 
za dovod zraka v čiste prostore, ki so klasificirani po 

v operacijskih dvoranah in prostorih za intenzivno nego.

NOVO

Dovodni stropovi z vgrajenimi HEPA filtri se upora-
bljajo v prostorih, kjer je zahtevana visoka čistost ter 
intenzivna izmenjava zraka. Vgrajujejo se v spuščene 
stropove operacijskih dvoran, prostorov za intenzivno 
nego ter drugih čistih prostorov. 

Pregled izdelkov

LFC modularni laminarni dovodni strop

Modularni strop za bolnišnice in čiste prostore
• Poenostavljena konstrukcija za lažji vnos in montažo 

na objektu. 

• Lažja dostopnost med montažo in vzdrževanjem.
• Možnost večjih dimenzij zaradi modularne zasnove.

standardu DIN 1946/4. Vgrajuje se v spuščene stropove 

• Izvedba s perforirano masko ali poliestrsko tkanino.

• Standardizirano ohišje, poenoteno za vse izvedbe.

LN-1 Coarse 50% - 85%

LN-2 Coarse 50% - 85%
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Pohvalimo se lahko s številnimi uspešno izvedenimi 

cijo močno onesnaženega zraka v industrijskih obratih.

Dodatki

Filtri

Predfiltri
• Uporabljajo se za primarno filtracijo zraka s pomočjo 

filtrskega medija razreda G v skladu z EN 779:2012, ki 
se uporablja pri prezračevanju običajnih stavb in kot 
predfiltri v zahtevnejših prezračevalnih sistemih. 

• Širok izbor filtrov renomiranih evropskih proizvajalcev v 
skladu s standardom Eurovent.

EPA, HEPA in ULPA filtri
• Visoko učinkoviti filtri v skladu z EN 1822:2010
• Filtri s ploščatim, polkrožnim ali gel tesnilom.

Adsorpcijski filtri
• Zračni filtri z aktivnim ogljem za odstranjevanje kon-

taminiranih delcev z uporabo kemijskega procesa 
adsorpcije.

• Primerni so za uporabo v sistemih z močno 
onesnaženostjo s plini ali prahom.

Manometri
• Analogni in digitalni magnehelic manometri.
• Alarmiranje ob prekoračitvi nastavljenega padca tlaka.

Rešitve po meri za specifične
projektne zahteve in industrijske 
aplikacije

projekti, kjer je bila rešitev prilagojena posebnim  

dodatnih funkcij ali uporabljenih materialov. Razvoj 
takšnih rešitev je podprt tudi z numerično simulacijo (CFD)

zahtevam glede izvedbe, dimenzij, načina vgradnje, 

iin testiranjem v realnih pogojih v našem laboratoriju.
Izkušnje imamo tudi z rešitvami za učinkovit odvod in filtra-



V skupini Lindab poenostavljamo gradnjo za naše 

stranke. To dosegamo z razvijanjem izdelkov in re-

šitev, ki so preprosti za uporabo, ter zagotavljanjem 

učinkovite razpoložljivosti in logistike. Poleg tega si 

prizadevamo poiskati načine za zmanjšanje našega 

vpliva na okolje in podnebje. Razvijamo postopke 

izdelave naših rešitev, v okviru katerih se porabi 

kar najmanjša količina energije in naravnih virov, ter 

tako zmanjšujemo negativne vplive na okolje. V na-

ših izdelkih uporabljamo jeklo, ki spada med redke 

materiale, ki jih je mogoče neomejeno reciklirati, ne 

da bi pri tem izgubljali svoje lastnosti. To pomeni 

manj emisij ogljika v naravo in manj zapravljene 

energije.

We simplify construction

Godovič 150

www.lindab.si

Lindab d.o.o.

5275 Godovič, Slovenija
info@lindab.si


