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Lindab Ereszcsatorna rendszer
Adjon a házának új arculatot!

Lindab Rainline®
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A sokszínű rendszer

Miért ne választhatna sötétbordó csatornát fehér homlokzathoz? 

Miért ne szerelhetne fel exkluzív rézvöröset egy szürke kőfalra? 

Illetve miért ne kombinálná a téglavörös függő ereszcsatornát 

fehér lefolyóval, hogy harmonizáljon a tető és a fal színeivel? 

A Lindab Rainline csatornarendszer nyolc különböző színben 

kapható. A csatornaszínek jól összepárosíthatóak a házak, 

épületek színvilágával. A Lindab csatorna kitűnő választás akkor 

is, ha diszkréten szeretné a ház meghatározó tónusát kiegészíteni 

és akkor is, ha merészen hangsúlyos színt választ csatornájának.

Bármilyen arculat kivitelezhető. Önnek csak választania kell!

Röviden a Lindab Rainline-ról:

• tartós és variálható

• komplett rendszer széles termékválasztékkal

• könnyen, gyorsan, akár házilagosan is felszerelhető

• modern bepattintós illesztés

• minden típusú tetőfedéshez alkalmazható

• kitűnő korrózió elleni védelem

• hosszú élettartam

• nagymértékű hó- és jégteher viselő képesség

• egyedülálló színválaszték
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A kiváló minőségű rendszer

A Lindab Rainline ereszcsatorna rendszer kiváló minőséget kínál, 

egyesítve a hosszú élettartamot, a variálhatóságot és a könnyű 

szerelhetőséget.

Szakemberek fejlesztették ki szakemberek számára. A bádogos 

szakemberek szeretik a Lindab Rainline rendszerét, nem utolsósor-

ban azért, mert több évtizedes élettartamot biztosítanak rozsdáso-

dás és szivárgás nélkül.

Svédacél alapanyag

Az acél erős, sokoldalú és tartós, de szakszerűen kell megmunkál-

ni. A Lindab több, mint �00 000 tonna acéllemezt dolgoz fel évente 

(ami körülbelül félmillió gépkocsi gyártásához szükséges mennyi-

ségnek felel meg).

Hosszú távra tervezett acél

Az acél az ereszcsatorna rendszerek legmegfelelőbb alapanyaga. 

Könnyebb, mint az öntöttvas, minimális a hőtágulása a műanyag-

hoz és az alumíniumhoz képest, az ára kedvezőbb az alumíniumé-

nál.

Horganyzott acéllemez 

A tartós korrózió elleni védelem érdekében az acéllemezre ��� g/m� 

cinkréteg bevonat kerül. A horganyzott bevonat természetes mó-

don öngyógyító, hiszen bármilyen karcolást vagy vágást automa-

tikusan tömítenek a cinkionok, amelyek kémiai folyamat során újra 

bevonják a fedetlen acélfelületet.
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Az okos rendszer

Ötletes tervezésének köszönhetően a Lindab Rainline sok bádo-

gosmester kedvenc csatornájává vált. A népszerűsége az egye-

dülálló illeszkedésében és átfogó minőségében rejlik, ami gyors 

szerelést tesz lehetővé és magas fokú funkcionalitást garantál 

évtizedekig.

A többféle méretben kapható ereszcsatornákkal és lefolyócsö-

vekkel, valamint széles körű elemválasztékával a rendszer bármi-

lyen épülettípushoz kínál megoldásokat, legyenek azok nagyok 

vagy kicsik, klasszikusak vagy modernek. Tulajdonképpen mi-

után egy Lindab Rainline rendszert felszereltek, többé nem lesz 

ok a lecserélésére, hacsak Ön nem akarja a megfiatalítani házát 

egy új színnel.

Kiváló bepattintós illesztés 

A Lindab a Rainline rendszer minden elemét a legszigorúbb 

szabványoknak és méretpontossági előírásoknak megfelelően 

tervezi és gyártja. Az eredmény egy olyan rendszer, ahol minden 

egyes rész belepattintódik a következőbe, miáltal tökéletes illesz-

kedést biztosít. 

Megfelel az érvényben lévő szabványoknak

A Lindab Rainline nemzetközi tapasztalatok alapján tökéletesített 

rendszer. Megfelel az érvényben lévő európai szabványoknak.

Építészeknek és mérnököknek

A Lindab a termékekkel együtt bőséges dokumentációt, taná-

csot és szoftver eszközt kínál a kivitelezőknek, tervezőknek, va-

lamint a mérnököknek és tanácsadóknak.
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Egyszerű részletmegoldások 
a tökéletes eredményért

Elemek teljes választéka

Okos csatornatartó vas
Ez a csatornatartó vas beállítható úgy, 
hogy bármely tetőhajlásszöghöz iga-
zodjon. Erős, mégis rendkívül könnyen 
illeszthető. 

Lefolyócső tartóbilincs
Ez a csőtartó bilincs csupán egyetlen 
acéllemezből készül, és a lefolyócsövet 
egy határozott szorítással rögzíti. Nin-
csenek tartozékok, amiket elveszíthetünk 
vagy ferdén szerelünk fel.

Ereszcsatorna toldások
Ezek a toldóelemek könnyen illeszthetőek, 
miáltal igen szilárd, tartós kapcsolódást 
biztosítanak. Garantáltan szivárgásmente-
sek a tartós EPDM tömítés révén.

Szeretne többet megtudni 
a Lindab Rainline-ról?

www.lindab.hu

Betorkolócsonk
Ez a sokoldalú betorkolócsonk egyetlen 
szorítással, rápattintva szerelhető, ami 
biztosítja, hogy tökéletesen illeszkedik az 
ereszcsatorna félköríves alakjához. Akkor 
szerelhető, amikor az ereszcsatorna már 
a helyén van.

Véglemezek 
Ezek a véglemezek önzáróak egy RGT 
elemmel. Variálhatóak, vagyis ugyan-
olyan egység illeszkedik az ereszcsator-
na bal és jobb végére. 
Könnyen felszerelhetőek, egyetlen, 
határozott ütéssel. 

Ereszcsatorna

Toldóelem

Betorkolló csonk

Véglemez

Csatornaszöglet, belső Csatornaszöglet, külső

Csatornatartó

Csatornatartó

Függesztő 
szalag

Csatornatartó
Csatornatartó

Fedőkengyel

Csőkönyök

Közdarab

Csőkönyök

Túlfolyásgátló, egyenes

Csőtartó 
bilincs

Csőtartó bilincs 
tüskével

Kifolyókönyök

Lefolyócső

Levezető 
cső 

Szűrőfej

Lehajtható 
kifolyó

Túlfolyásgátló, szögletes

Csatornatartó

A Lindab Rainline rendszer nyolc különböző színben kapható, az időjárás 
viszontagságainak ellenálló, extra tartós festéssel, vonzó és elegáns kivitelben.

Fehér

Fekete

Ezüst

Barna

Sötétszürke

Rézvörös

Téglavörös

Sötétbordó 

Tartós, TC50 bevonatok

Elágazás

Tisztítótölcsér

Karmantyú tisztítótölcsérhez
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A Lindab Profil a Lindab Csoport egyik üzletága, amely 

hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez 

megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építőipar 

számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek 

széles választékától a könnyűszerkezetes acél 

épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi 

és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint �� országban képviselteti 

magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-

svédországi Båstadban található.
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2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu

Lindab Profile


