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wij maken bouwen eenvoudiger

LindabDakAfwateringSysteem
Lindab Rainline ™
Dé oplossing voor regenachtige dagen
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Het kleurrijke systeem

Het Lindab Rainline dakafwateringssysteem is te verkrijgen in
twaalf verschillende kleuren. Combineren van de kleuren is makkelijk. Complementeer subtiel het kleurenschema van het huis of
creëer gedurfd accenten met kleur.
Waarom niet kiezen voor donkerrode regenpijpen op een wit
gestucte gevel? Of monteer exclusieve koper metallic pijpen op
een grijze stenen muur. Of waarom niet tegelrode goten combineren met witte pijpen om samen te gaan met de kleuren van
dak- en houtwerk?
Elke combinatie is mogelijk. De keuze is aan u.

Lindab Rainline in een notendop
• duurzaam en flexibel
• een compleet assortiment componenten
• makkelijk te installeren
• door rubberen verbindingsstukken is solderen overbodig
• een verscheidenheid aan kleuren

Nieuwe kleuren!
		 Grafiet grijs en Mat antraciet
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Het superieure kwaliteitssysteem

Lindab Rainline is het afwateringssysteem dat de hoogste kwaliteit
biedt als het aankomt op duurzaamheid, flexibiliteit en gemakkelijk
installeren.
Het is ontwikkeld door professionals voor professionals. En, in het
verloop van de tijd, is het in veel landen hun eerste keus geworden.
Niet in de laatste plaats omdat de slijtvaste onderdelen van Lindab
Rainline tientallen jaren meegaan zonder te gaan roesten of lekken.
Een sterk staaltje
Staal is sterk, veelzijdig en duurzaam, maar het moet op een professionele manier verwerkt worden. Lindab koopt ieder jaar meer
dan 200.000 ton plaatstaal (gelijk aan de hoeveelheid die nodig is
voor de productie van ongeveer een half miljoen auto’s), dus we
eten wat we doen.
Staal gemaakt om lang mee te gaan
Staal is het ultieme materiaal voor afwateringssystemen. Het is lichter dan gietijzer, biedt een minimale thermische beweging in vergelijking met plastic (dat beweegt, scheurt en lekt) is goedkoper dan
aluminium en makkelijker te installeren dan zink.
Gegalvaniseerd plaatstaal
Om te zorgen voor een duurzame roestbestendigheid, wordt het
staal gecoat met 275 gram zink per vierkante meter. De gegalvaniseerde coating is van nature zelfherstellend, elke kras of beschadiging wordt automatisch afgesloten door zinkionen, die onder
invloed van vocht in beweging komen om het blote staal te bedekken.
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Het slimme systeem

Dankzij het slimme design geniet het Lindab Rainline afwateringssysteem de voorkeur van veel vakmensen. De unieke
perfect afgestemde pasvorm en algehele kwaliteit garanderen
een snelle installatie en een hoge functionaliteit die decennialang
standhoudt.
Met goten en afvoerpijpen in verschillende afmetingen en een
breed scala aan componenten, biedt het systeem oplossingen
voor ieder type gebouw, groot of klein, klassiek of modern.
Sterker nog, zodra het afwateringssysteem van Lindab is geïnstalleerd, is er geen reden om het te vervangen, tenzij je huis wil
opleuken met een nieuw kleurtje.
Superieure verbinding
Iedere component van het Lindab Rainline-systeem is ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan de hoogste standaard
en kleinste tolerantie. Het resultaat is een systeem waarin het
ieder deel naadloos past in het andere voor een perfecte verbinding.
Voldoet aan de bestaande normen
Lindab Rainline is het resultaat van jarenlange ervaring opgedaan
door vakmensen uit een groot aantal landen. Het voldoet aan de
bestaande Europese standaard.
Goed advies voor Architecten en ingenieurs
Lindab Rainline biedt naast alle afwateringsonderdelen een overvloed aan documentatie, advies en software tools voor zowel
monteurs als voor architecten, ingenieurs en consultants.
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Oplossingen die het
algehele resultaat verbeteren
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Slimme beugel

Kopschotten

HWAbeugel

Deze beugel kan versteld worden om
overeen te komen met elke dakhelling.
Sterk, en toch extreem makkelijk om te
monteren.

Deze schotten zijn zelfsluitend met een
uniek EPDM rubberen lippenband. Ze
zijn volledig verwisselbaar, d.w.z. hetzelfde schot past op zowel het linker als
het rechter uiteinde van een dakgoot.
Ze kunnen eenvoudig worden gemonteerd met een enkele ferme tik.

Deze beugel is uit een stuk bladstaal
gemaakt en monteert een regenpijp door
hem stevig samen te knijpen. Er zijn
geen accessoires die kwijt kunnen raken
of scheef gemonteerd kunnen worden.

Gootverbinders

Gootuitloop

Deze gootverbinders zijn makkelijk te
bevestigen, waarna ze sterke en solide
verbindingen vormen. Solderen is overbodig geworden. De klemmen zijn gegarandeerd lekbestendig met een terdege
EPDM-lippensluiting die lang meegaat.

Dit veelzijdige gootuitloop klem-montagestuk heeft een één-keer-knijpen-vastklik montagesysteem dat verzekert dat
het een perfecte sluiting vormt om de
halfronde vorm van de dakgoot.

Een compleet assortiment
componenten
Gootbeugel

Verstelbare
Gootbeugel

Gootbeugel
Gootbeugel

Gootbeugel

Verstevigingslat

Gootbeugel voor dakhelling
van 27 graden

Kopschot

Gootbeugel

Goot
Kopschot
Verbindingsklem

Goot

Dakgoot
uitloop
Coverbeugel/
Afdekplaat

Vergaarbak

T-stuk
Buitenhoek

Regentonklepstuk

Bocht

Binnenhoek
Tussenstuk
Sprongstuk
Bocht
Overstroombescherming, hoek

Schuifmof
Penbeugel

Overstroombescherming, recht

Muurbeugel

Regenwaterafvoerbuis

Afvoerfilter
Afvoer-verbindstuk

Afvoerverbindingsmof

Muurbeugel
Verbindingsmof

Onderuitloop

Mantel voor
grondafvoerpijp

Bladscheider
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Veel verschillende kleuren
Het Lindab Rainline systeem is verkrijgbaar in twaalf verschillende
kleuren. Allemaal zijn ze waterbestendig gemaakt met extra duurzame lak met een aantrekkelijke, elegante finish.

Extra duurzame high-build polyester lak in twaalf verschillende kleuren.

Antiekwit
001

Zwart
015

Grafietgrijs
035

Antraciet metallic
044

Mat antraciet
044M

Zilver metallic
045

Donkergrijs
087

Koffiebruin
387

Bruin
434

Tegelrood
742

Donkerrood
758

Naast onze gecoate materialen hebben we ook een speciaal
ontwikkelde zink-magnesium uitvoering vergelijkbaar met zink.
Majestic

Magestic
Zinc Magnesium
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Bij Lindab, hebben we er onze missie van gemaakt om een gezond klimaat te scheppen en om
de bouw van duurzame gebouwen te versim-pelen. We doen dat niet alleen doormiddel van het
ontwerpen van innovatieve producten en oplossingen die makkelijk zijn in gebruik, maar ook door het
bieden van goede beschikbaarheid en logistiek. We
werken ook aan het reduceren van onze impact op
het milieu en op het klimaat. We doen dat door het
ontwikkelen van goed-doordachte methodes voor
onze oplossingen. Hierdoor produceren we met zo
min mogelijk energie en beperken we het gebruik
van natuurlijke bronnen. We gebruiken staal in onze
producten. Staal is een van de weinige materialen
die eindeloos gerecycled kunnen worden zonder
eigenschappen te verliezen. Dat betekent dat er
minder koolstofuitstoot plaatsvindt in de natuur en
dat er minder energie wordt verspild.
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Het Lindab Rainline systeem wordt in Nederland op de markt gebracht door:
AGS Products BV – Dordrecht – www.ags.nl
Voor meer informatie neemt u contact op met 0786176833 of info@ags.nl

