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Ta en större bit
av renoveringskakan
med Lindab InCapsa





Varför nöja 
dig med smulor?

Nu är det dags för 80 procent av bostäderna i miljonprogrammet 

att energirenoveras. Det innebär 800 000 nya byggprojekt och 

ett drömläge för dig som ventilationsinstallatör.

Med Lindab InCapsa kan du erbjuda dina kunder 

snygg inklädnad och ventilation i ett enda paket. 

Det behövs ingen snickare eller målare – du gör hela 

jobbet på nolltid och dina kunder får marknadens 

smartaste system utan krångel.

Nöj dig inte med smulor. Ta en större bit av 

renoveringskakan med Lindab InCapsa.



Sätt upp. Klä in. Klart!
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En enda hantverkare 
gör jobbet fem 
gånger så fort
Både du och fastighetsägaren slipper krångel med 

traditionell och tidskrävande gipsinklädnad, spackling och 

målning. Med Lindab InCapsa behövs varken snickare 

eller målare.

Du monterar ventilationskanalerna och inklädnaden 

snabbt och kan börja med nästa lägenhet direkt. 

Fastighetsägaren kan ägna sin tid åt annat än samordning och 

lägenhetsinnehavaren kan bo kvar under installationen.

Enligt våra egna mätningar går energirenoveringen fem gånger 

snabbare med Lindab InCapsa. Och det ger dig möjlighet till 

fler jobb.



• konsoler
• skenor
• inklädnadspaneler
• skarvtäckare 
• innerhörn
• ytterhörn

• ljuddämpare
• ventilationskanaler
• ventilationsböjar
• T-rör
• luftdon 
 

Inklädnad och ventilation i ett paket

Sätt konsoler. Sätt kanaler. Klä in. Klart!



Sätt upp. 
Klä in. Klart!

Hemligheten bakom Lindab InCapsa är vår patenterade  

konsol och det smarta inklädnadssystemet, som snabbar 

upp jobbet väsentligt. Kombinerar du det med Lindab 

Safe Click ventilationskanaler går det ännu fortare.

Konsolerna fäster du mot tak och vägg med bara två skruvar. 

Innan du drar åt monterar du skenorna för inklädnadspanelen 

i konsolernas specialutformade spår. När du drar åt skruvarna 

kläms skenorna fast och kommer automatiskt i våg.

Därefter lägger du kanalerna i konsolerna och låser fast dem 

med ett enkelt handgrepp. Klipp hål för luftdon i inklädnads-

panelen, klicka fast panelen i skenorna och sätt luftdonen på 

plats. Skarvarna täcker du med skarvtäckare. 

Snyggt och enkelt på nolltid!
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•	 Systemet har kompletterats med dimension 160.

•	 En ny lösning har tagits fram för montage där man bara har tak 

eller vägg att fästa mot.

•	 Nya smarta detaljer har utvecklats för ett enklare och snyggare 

montage.

•	 Nytt utförande på gavel CG för ett enklare och snyggare montage.

•	 Systemet har blivit föreskrivet och installerat i ett flertal större projekt.

•	 Ett flertal montörer har utbildats.

•	 En applikation som möjliggör enkel uppritning och mängdning 

av systemet har tagits fram för AutoCad. Lanseras under andra 

kvartalet 2014.

Utveckling i samarbete 
med våra kunder

Med InCapsa har vi smidigt löst en knepig kanal- och 

vattendragning. Det färdiglackade och lättmonterade 

systemet har helt eliminerat behovet av såväl snickare 

som målare och vi är mycket nöjda efter att själva ha 

monterat cirka 1000 InCapsa-lådor.

André Ohlsson – Servicekuben 
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Sedan Lindab InCapsa lanserades har vi gjort en mängd justeringar 

och förbättringar i samarbete med våra kunder.

Scanna koden för att  

se hur snabbt det går!


