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Designflexibilitet
Luftkvalitet

LindabPlafond XD
Täcker alla behov



Plafond XD i korthet
Varför använda synliga vattenburna aktiva kylbafflar? 
För att du vill skapa ett perfekt inomhusklimat med frisk 
luft, låga ljudnivåer och optimal komfort levererad från ett 
exponerat designelement.

Fördelar med Plafond XD
• Sju valbara designer oberoende av baffelns prestanda och funktion
• Separat teknik och design i samverkan för arketektonisk frihet och flexibilitet
• Hög primärluftskapacitet med låga ljudnivåer
• Egenutvecklat kyl-/värmebatteri med hög kapacitet
• JetCone - Patenterat luftregleringssystem med stort arbetsområde för enkel injustering
• Divergerande vinklade dysor för reducering av kastlängd och minskad dragrisk
• Euroventcertifierad prestanda för din trygghet
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Uppgradera och anpassa
Designhöljena för Plafond XD kan anpassas för 
att passa dina behov. Utöka dina möjligheter med 
belysning, högtalare, sprinkler, rökdetektor, RAL-färg 
på begäran eller vad du kan tänkas behöva.

Badge

Gap

Cubo

Alea

Clyp

Zune

Se alla alternativ i vår interaktiva guide på 
lindab.se/plafond-xd

Design
Med sju olika designhöljen kan du täcka alla behov. 
Baserat på designförslag från industridesignern Klaus 
Nolting från ON3D erbjuder vi patenterade designer 
som matchar ditt rums estetik.

Flexibilitet är nyckeln
Plafond XD kan installeras där du behöver den. Placera 
den dikt an taket, med avstånd till taket, upp mot en 
vägg, mitt i rummet eller montera till och med ett 
vägg-till-vägg-hölje med rätt antal bafflar som behövs 
för att få optimal ventilation.

Klicka dig fram genom möjligheterna
Plafond XD kommer med en hel del valfrihet gällande 
både placering och design. Du kan själva testa att 
placera Plafond XD och dess sju unika designhöljen 
i olika rum och miljöer genom vår interaktiva 
guide. Besök lindab.se/plafond-xd för att se vilka 
möjligheter som finns.

Läs mer om Plafond XD på
www.lindab.se/plafond-xd



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inom-
hus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur 
mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att 
bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors 
liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ven-
tilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill 
också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att 
arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor 
och miljön.
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