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Lindab Ereszcsatorna rendszer
Adjon a házának új arculatot!

Lindab Rainline® – Esőben az első!
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A sokszínű rendszer

A Lindab Rainline® esztétikus, könnyen szerelhető, tartós,   komplett 

esővízelvezető rendszer. Kiváló svédacél alap anya  gá nak   köszönhetően 

nem deformálódik, nem vetemedik és nem  re pe de zik. 

Hosszú élettartamát, a korrózióállóságot és a színtartósságát a spe  ci  ális 

többrétegű Lindab Elite bevonati rendszerrel mindkét oldalán ellátott 

alapanyag biztosítja.   Így a Lindab csatornarendszer színe évek múlva is 

tökéletes és egyenletes marad. 

A Lindab Rainline ereszcsatorna rendszer tíz különböző színben kapható. 

 A csatornaszínek jól összepárosíthatóak a házak, épületek színvilágával. 

 A Lindab ereszcsatorna 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! 

Választhat exkluzív rézvörös színt például szürke kőfalhoz, elegáns 

mediterrán stílushoz és meleg barnás árnyalatokhoz. Kombinálhatja 

a téglavörös  függő ereszcsatornát fehér lefolyóval, hogy még jobban 

harmo nizáljon a tető és a fal színeivel. 

Röviden a Lindab Rainline-ról:

• tartós és variálható

• komplett rendszer széles termékválasztékkal

• könnyen, gyorsan szerelhető

• modern, bepattintós illesztés

• minden típusú tetőfedéshez alkalmazható

• kitűnő korrózió elleni védelem

• hosszú élettartam

• nagymértékű hó- és jégteher viselő képesség

• nagy színválaszték

• fejlett, robotizált gyártástechnológia, garantált állandó minőség
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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 200 000 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 műanyaghoz 

és az alumíniumhoz képest, az ára kedvezőbb az alumíniuménál.

Speciális bevonat 

A tartós korrózió elleni védelem érdekében az acéllemezre   

a „Lindab Elite” típusú bevo nati rendszer kerül, amely a  

legmagasabb szintű korrózióvédelmet  biztosítja, kiváló színtartást 

nyújt és kivételesen hosszú élettartamot biztosít. A fémes bevonat 

természetes  módon öngyógyító, hiszen bármilyen karcolást vagy 

vágást automa tikusan tömítenek a fémionok, amelyek kémiai  

folyamat során újra bevonják  a fedetlen acélfelületet. 

Az Elite bevonati rendszer környezetbarát, az acél alapanyag 

teljesmértékben újrahasznosítható. A rendszer energiatakarékosan 

szerelhető és minimális karbantartást igényel, ezzel is óvva  

a környezetünket.
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Az okos rendszer

Ötletes tervezésének köszönhetően a Lindab Rainline sok bá-

dogosmester kedvenc csatornájává vált. A népszerűsége az 

egyedülálló illeszkedésében kiváló 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 miu-

tán egy Lindab Rainline rendszert felszereltek, többé nem lesz ok 

a lecserélésére, hacsak Ön nem akar egy új arculatot házának.

Kiváló bepattintós illesztés 

A Lindab a Rainline ereszcsatorna 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 illeszkedést 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, 

tanácsadást és szoftver eszközt kínál a kivitelezőknek, 

tervezőknek, valamint a mérnököknek és tanácsadóknak. 

Az ArchiCad tervező szoftverben automatikusan be 

vannak építve a Lindab rendszer elemei, tervezéskor a 

pontos rendszer adatokkal tudnak az építészek tervez-

ni, és a vevők a látványtervben azonnal látják a Lindab 

termékeket.
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A Lindab ereszcsatorna-rendszer elemei pattintós  kapcso latokkal építhetőek össze, mindenféle speciális 

szerszám mellőzésével, ezáltal jelentősen csökkent ve a kivitelezési időt. Átgondolt tartozékrendszerének 

köszönhetően tömítőanyagok, ragasztók vagy egyéb segédanyagok nélkül lehet összeszerelni.

Egyszerű részletmegoldások 
a tökéletes eredményért

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.

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

Rainline szerelési film
A Lindab rendszer szerelésének főbb 
lépéseit mutatja be, érzékeltetve a 
kivitelezés támogatását segítő bepat-
tintós technológia előnyeit - nézze meg 
weboldalunkon, kérje Lindab expert 
kollégánktól!

Véglemezek 
Az RG véglemezek önzáróak. 
Könnyen felszerelhetőek, egyetlen, 
határozott ütéssel. 

www.lindab.hu
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RG
Véglemez

RGV balos /  
RGH jobbos 
véglemez

R Ereszcsatorna

RVY
Külsô szöglet 

RVI
Belsô szöglet 

K 21
Csatorna-
tartó

K 11
Csatorna-
tartó

K 07
Csatorna-
tartó

STAG
Függesztô-
szalag

FRK
Fekvô 
eresz
csatorna-
tartó 

K 33
Csatorna-
tartó

KFK
Csatorna-
tartó

KFL
Csatorna-
tartó

R Ereszcsatorna

RSK
Toldóelem

TB
Függesztô- 
kengyel

VATK
Vízgyüjtô- 
tölcsér
lefolyó- 
csôhöz  

OMV 
és SOK
Betorkolló 
csonk

BK
Csôkönyök

MST
Közdarab

BK
Csô-
könyök

SSVH
Lefolyócsô 
tartóbilincsÖSKR

Túlfolyást 
gátló 
egyenes 
függô  
ereszhez 

ÖSK
Túlfolyást 
gátló belsô 
ereszszöglethez  

SRÖR
Lefolyó- 
csô

UTK
Kifolyó-
könyök

GRÖR
Lefolyócsô
összefolyó

SOKN
Lefolyócsô
lábazat-
kikerülô
elem

FUTK
Lehajtható 
kifolyó

UTKF
Megerôsített 
lefolyócsô

BUTKF
Megerôsített 
levezetôcsô

SVHAF
Csôbilincs
UTKF 
lefolyócsôhöz

BUTK
Csatorna 
csatlakozó

SLS
Szûrôfej
lefolyó-
csôhöz

SST
lefolyócsô 
tartóbilincs 
tüske 
SV 
lefolyócsô 
tartóbilincs

SIL
Szûrôbetét

RT
Tisztító  
tölcsér

MRT
Karmantyú 
tisztító  
tölcsér

SRÖRM
Lefolyócsô-
toldó
karmantyú

Ereszcsatorna keresztmetszetek

61 cm2

 R 125 R 150 R 190

88 cm2 141 cm2

59 cm2

Ø 87 Ø 100 Ø 120

Lefolyócsô keresztmetszetek

78 cm2 113 cm2

A Lindab Rainline ereszcsatorna-rendszer komplett rendszer (eresz, lefolyó és tartozékelemek),  

így feleslegessé  válik a helyszíni alakítás és gyorsabb a kivitelezés.  

Az egyes elemek tökéletes illeszkedését a magas színvonalú robotizált gyártótechnológia biztosítja.

Elemek teljes választéka

Szeretne többet megtudni a Lindab Rainline-ról?

www.lindab.hu
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A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot 

a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot 

biztosítanak az időjárási és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilválaszték 

mind funkciónálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi a az igényeknek leginkább megfelelő kombináció 

kiválasz tását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a 

fogyasztóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati 

és környezeti feltételek között.  

(A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűeg a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől.  
A Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádogosoknál!

A Lindab Rainline termékcsoport Elite bevonattal

Alapanyag rétegei Korróziós 
környezet 

(Rc)

UV
ellenálló- 
képesség 

(Ruv)

GaranciaBevonat 
megnevezése

acélmag vastagsága 
(mm)

fémes bevonat
(g/m2)

festék-bevonat
(ym)

Elite 0,6 Z 275 TC 35 / TC 35 C3 4 30 év

Bevonat- és színválaszték

Lindab Elite bevonati rendszer színválasztéka

15

sötétszürke

087

fekete antracitmetál barna téglavörös sötétbordóezüst

045015 044 434 742 758

rézvörös

778

fehér

001

fenyőzöld

830
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A Lindab Profil üzletág 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 30 országban képviselteti 

magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-

svédországi Båstadban található.
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