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LindabRdBX
Innovativa stålprofiler
Snabbare - helt enkelt

Lindab RdBX
Dubbelt så mycket tid över
– varje dag
Lindab har gjort det enklare att bygga väggar. Resultatet har blivit Lindabs nya
stålprofiler för mellanväggar, RdBX – en innovativ lösning som gör monteringen
snabbare, enklare och flexiblare än någonsin tidigare. Från och med nu kommer
din arbetsdag att bli både bättre och enklare. När skenorna är på plats kan
reglarna fästas utan verktyg. Lösningen ger dig även ergonomiska fördelar när
du jobbar.
Vi vet att tiden är viktig. Du jobbar hårt för att hinna bli färdig i tid och allt
ska ske så effektivt som möjligt. Med Lindab RdBX får du en lösning du redan
känner väl till, men som går snabbare att utföra. Tester visar att de nya reglarna
gör att du kan att minska monteringstiderna på plats med hälften. Det är som
om du skulle få dubbelt så mycket tid till förfogande – du frigör tid för andra
viktiga uppgifter.
Besök www.lindab.se/rdbx och se alla fördelarna. Lär dig mer om Lindab
RdBX och titta på filmen.

1

2

3

Lindab RdBX
Start. Klick. Klart
Lindab RdBX gör det snabbare och enklare att montera reglar och skenor. När
skenorna är på plats “klickar” du bara fast reglarna på plats utan att använda
verktyg eller fästdon. Reglarna är mycket enkla att montera och arbetet kräver
bara några få förberedelser. Det enda du behöver göra är att placera och trycka
till, så är det klart.
Reglarna levereras med en låsflik i nivå med regelns liv. Innan du placerar
reglarna i skenorna ska du förbereda dem för användning genom att trycka
in låsflikarna något. Sedan placerar du Lindab RdBX-reglarna i topp- och
bottenskenorna och fäster dem genom att pressa ner låsfliken i skenans botten.
Börja med toppskenan och upprepa sedan med bottenskenan. Nu sitter regeln
fast, men den är lätt att flytta i sidled om det skulle behövas.
Lindab RdBX-reglarna har utvecklats ur de RdB-reglar som redan finns på
marknaden. Du får exakt samma fördelar: de är lätta, styva samt ljudisolerande
och tillverkade av varmförzinkat stål. Stål är det perfekta byggmaterialet. Det
behåller sin styrka och form oavsett vilka förhållanden det utsätts för under
byggprocessen. Dessutom är stål ett miljövänligt material som är 100 procent
återvinningsbart.

1

2

3

Lindab RdBX
Gör att du kan använda
gipsskivan för finjusteringar
Flexibiliteten hos Lindabs RdBX gör att du lätt kan flytta reglarna för justeringar
även efter att de är fastspända i skenorna. Låsflikarna på reglarna ger den
styvhet som behövs och gör att du kan fästa gipsskivorna utan ansträngning.
Sedan kan du använda gipsskivan för finjusteringar och rätta till reglarnas
placering.
Reglarna placerar du ut genom att helt enkelt trycka dem på plats enligt
markeringarna i skenan. Det innebär att det går åt mindre tid till att mäta och
få reglarna i läge och ger färre fel på grund av felaktiga mätningar. Systemet
innebär att det enda du behöver göra är att trycka reglarna på plats.

Lindab RdBX
Någon kapning behövs inte.
Dra ut och justera
Med Lindab RdBX kan du justera längden själv utan kapning. Du drar bara ut
eller skjuter in reglarna när du behöver justera längden. Det är samma slags
Lindab RdBX-reglar som tidigare – du bara kombinerar dem för att skapa nya
möjligheter och extra längd. Det gör Lindab RdBX till ett perfekt system för
projekt med särskilda krav som t.ex. snedtak eller tak med varierande höjd.
Från och med nu är du alltid förberedd inför plötsliga ändringar.
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Lindab RdBX
Helt enkelt snabbare, lättare
och mindre krävande
Det är ett tufft jobb, men någon måste göra det. Så har det hittills varit när man
skulle bygga mellanväggar. Lindab RdBX gör arbetsdagen enklare. Det nya
och enkla RdBX-systemet från Lindab ger dig bättre arbetsvillkor och är fysiskt
mindre krävande att installera än andra väggprofilsystem.
Lindab RdBX-reglar är lätta och enkla att hantera. Systemet minskar antalet
arbetsmoment och minimerar arbetet vid golv och över axlar. Inga stegar
behövs eftersom reglarna kan monteras både upptill och nertill medan man står
på golvet på den ena sidan av väggen.
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Lindab RdBX
Du känner skillnaden vid
slutet av arbetsdagen
Du har bara en kropp. Därför måste du sköta den så bra som möjligt för att den
ska hålla sig sund och stark, speciellt om du har ett fysiskt krävande jobb eller
om det innehåller moment som upprepas många gånger. Du kan själv medverka
till att undvika skador och smärtor genom att använda kroppen på rätt sätt när
du jobbar.
Tack vare Lindab RdBX kan vi nu hjälpa dig ett steg till på vägen. Det här är
en ny och innovativ produkt som är bekvämare för dig att jobba med och som
har arbetsergonomiska fördelar. Om du använder Lindab RdBX vid montering
av mellanväggsprofiler minskar du de fysiska påfrestningarna. Du kan utföra
merparten av arbetet stående. På så sätt minskar påfrestningarna på muskler
och leder. Och när arbetsdagen är slut kommer du helt klart att kunna märka
skillnaden.

Tiden är ute
Det finns ingen orsak att lägga
mer tid än absolut nödvändigt
på mellanväggsprofiler. Lindab
RdBX sätter stopp för tidsslukande
arbete. Nu kan du minska tiden för
montering på plats med hälften.

Vi ger dig det du behöver
Det ska vara så enkelt, roligt och
bekvämt som möjligt att få jobbet
gjort. Vi är övertygade om att
du kommer att få en bättre och
trevligare arbetsdag med Lindab
RdBX och alla de fördelar systemet
medför.

Bra logistik
Lindab förser dig med kompletta
lösningar. Vi sköter logistiken och
ser till att allt du behöver levereras
till byggplatsen i perfekt skick
och i rätt. Reglarna märks och
kapas i önskad längd så att du kan
koncentrera dig på att få jobbet
gjort.

Lindab RdBX

Helt enkelt den bästa lösningen

Besök www.lindab.se/rdbx
Lär dig mer om vårt nya och
innovativa system och titta på
filmen på www.lindab.se/rdbx

Inga verktyg behövs
Glöm verktyg. När du använder
Lindab RdBX behöver du bara dra
ut reglarna till önskad längd. Nu
slipper du leta efter borttappade
verktyg eller slösa bort tiden på att
kapa till reglar.
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Inbyggd bullerreduktion
Det finns många bra skäl att
välja Lindab RdBX-profiler.
Vi tillhandahåller ett komplett
sortiment av profiler som uppfyller
krav och bestämmelser för
ljudisolering. Lindab RdBX minskar
buller effektivt.

Dialog spelar en nyckelroll i alla lösningar Lindab utvecklar. Tack vare vår
långa erfarenhet kan vi ge dig råd om både kompletta lösningar och de
mindre men ändå så viktiga detaljerna. Nära samarbete med våra kunder i
många olika slags projekt har ökat våra högspecialiserade kunskaper. Det
kan du dra nytta av. Vi kan helt enkelt erbjuda dig den bästa lösningen
– varje gång.

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som
leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom
att designa innovativa produkter och lösningar som
är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv
tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att
minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att
utveckla metoder som gör att vi kan producera
lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi
använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger
utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-
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dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

