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– et komplet kanalsystem, som er designet 
til integration i boligens konstruktion

Lindab InDomo

Kompakt kanalsystem  
til montering i  
gulv, væg eller loft



Lindab InDomo ventilationsløsningen er et komplet kanalsystem, 

som er designet til integration i boligens konstruktion. InDomo 

kan anvendes i etagebyggeri, rækkehuse og som villaventilation 

i parcelhuse.

Ideel løsning til etagebyggeri 

InDomo-løsningen består af fordelerboks, hvorfra slangerne lø-

ber hen til tilluftsbokse henholdsvis fraluftsbokse, der er placeret 

i hvert rum. Systemet fås som standard i dimensionerne ø63 

og ø76 mm. Produkternes kompakte indbygningsmål giver stor 

fleksibilitet under indbygningen.

Lindab InDomo 



Fordelerbokse anvendes til såvel  

tilluft som fraluft og placeres som regel tæt  

ved aggregatet. Udover et omfattende standardprogram 

kan de også leveres tilpasset den enkelte opgave.

Effektiv og  
sikker montage
Dette system er velegnet til indbygning i gulve, vægge eller lofter. Alle cirkulære tilslutninger er forsynet med Lindab 

Safe. Derfor kan produkterne overholde højeste tæthedsklasse D. Der kan enten anvendes spiralfalsede rør type 

SR eller fleksibel slange LFPE. Produkternes kompakte indbygningsmål giver stor fleksibilitet under indbygningen. Vi 

kan også levere specialløsninger, hvis der er behov for dette. Alle disse produkter giver dig sammen med Lindabs 

komplette sortiment af rør og faconstykker, spjæld, lyddæmpere, ventiler og riste alt hvad du har brug for til at udføre 

kanalsystemer til boligventilation. Alle fordelerbokse og vægbokse er forsynet med Lindabs “Smart lock” funktion, som 

sikrer effektiv og sikker montage af fleksible slanger type LFPE på ø63 mm Safe tilslutninger.

Fleksibelt system til 
boligventilation

Fordeling af luften 
med flere slanger 
til de enkelte rum 
reducerer hastig-

heden og dermed 
tryktabet.

Separat kanalføring  
til de enkelte rum  
forhindrer crosstalk.

Slangen  
er formstabil  
men alligevel  

fleksibel



Slangerne udlægges før gulv etableres. Installation af tilluftsboks under radiator. Indblæsningsrist monteret i gulvet.

TÆTHEDS- 
KLASSE D

Fordeling af luften 
med flere slanger 
til de enkelte rum 
reducerer hastig-

heden og dermed 
tryktabet.

Installationen kan 
gennemføres på mindre 
tid end traditionelle 
kanalsystemer.

Kanaler med små 
dimensioner – installeres 
hurtig og enkelt.

Bøjninger kan udføres 
med stor radius, som 
reducerer tryktab.

Ingen samlinger, 
der skal tætnes og 

dermed udgør poten-
tielle lækagepunkter.

Tilslutninger til fordelerbokse 
og bokse er udført med 
LindabSafe for optimal tæthed.



Slangerne monteres 
nemt og sikres med 

Lindabs ”Smart lock”

Overholder  
tæthedsklasse D i 
henhold til DS 447 Kompakt system til 

montering i enten 
gulv, væg eller loft

Fleksible slanger der 
kan bøjes i 90 grader

Frit valg mellem enten slanger 
eller spiralfalsede rør

Mulighed for special-
løsninger, hvis der  
er behov for det

Hurtig installation – ingen 
behov for tætnings- 
masse eller tape

Lindab InDomo har 
mange fordele:

Dobbelt,  
fabriksmonteret  

tætningsliste

Bokstilslutningerne med Lindab Safe for optimal tæthed.  

Derfor kan produkterne overholde højeste tæthedsklasse D.

TÆTHEDS- 
KLASSE D

Slanger leveres i ruller a 50 m
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Hos Lindab, er Good Thinking en filosofi, der  

styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at 

skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen  

af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at 

designe brugervenlige, innovative produkter og  

løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgæng- 

elighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores  

virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på 

miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye 

metoder til produktion af vores produkter og løs- 

ninger med brug af et minimum af energi og na- 

turlige ressourcer og derved mindske de negative  

konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores 

produktion og stål er et af få materialer, der kan 

genanvendes et uendeligt antal gange, uden at 

dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere 

CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet


