
Lindab Rainline™ to system najwy¿szej jakoœci, wykonany z moc-

nej wytrzyma³ej stali, która dodatkowo dla zapewnienia d³ugo-

trwa³ej ochrony przed rdz¹, pokrywana jest warstw¹ cynku oraz

pow³ok¹ HBP. Zapewnia ona systemowi wytrzyma³oœæ na warun-

ki atmosferyczne, kurz i inne zabrudzenia. Stal charakteryzuje siê

te¿ minimaln¹ rozszerzalnoœci¹ pod wp³ywem zmian temperatu-

ry, co znacznie ogranicza mo¿liwoœæ pêkniêæ i deformacji ele-

mentów systemu.

Lindab Rainline™ to system kompletny, na który sk³adaj¹ siê pó³-

okr¹g³e rynny dostêpne w 4 rozmiarach, rury spustowe oraz kil-

kadziesi¹t akcesoriów, w tym haki, z³¹czki, wpusty. Zaprojekto-

wany i wyprodukowany wed³ug najwy¿szych standardów jest

zgodny ze wszystkimi normami budowlanymi, dziêki czemu

mo¿e byæ bezpiecznie stosowany w ró¿nych inwestycjach. Tak

bogata gama akcesoriów sprawia, i¿ mo¿na wykonaæ optymalne

odwodnienie dla ka¿dego budynku niezale¿nie od jego kszta³tu

i gabarytów.

Lindab Rainline™ to system inteligentny, zaprojektowany przez

profesjonalistów dla profesjonalistów. Nowatorskie rozwi¹zania

techniczne sprawiaj¹, ¿e wszystkie elementy systemu doskonale

pasuj¹ do siebie i daj¹ siê niezwykle ³atwo ³¹czyæ bez konieczno-

œci stosowania specjalistycznych urz¹dzeñ oraz dodatkowego

uszczelniania. Znacznie skraca to równie¿ koszty i czas trwania

monta¿u.

Specjalne haki rynnowe dziêki mo¿liwoœci regulacji mo¿na

dopasowaæ do ka¿dej po³aci dachu, wpust z klamr¹ zatrza-

skow¹ zapewnia idealne dopasowanie do pó³okr¹g³ego

kszta³tu rynny, uchwyt rury spustowej utrzymuje rurê trwale

za pomoc¹ specjalnego zatrzasku bez ¿adnych dodatko-

wych elementów, które mog¹  byæ krzywo zamontowane.

Zamkniêcia rynny i klamry s¹ ³atwe w monta¿u (zamkniêcie

montuje siê za pomoc¹ jednego silnego uderzenia)

a dodatkowo dziêki zastosowaniu uszczelek EPDM s¹ nie-

zwykle szczelne.

Lindab Rainline™ to system estetyczny i elegancki, dostêpny

w 8 kolorach, które mo¿na dowolnie ³¹czyæ. Jest tak wszech-

stronny, ¿e pasuje do ka¿dego domu. 

Od 2006 roku firma wprowadzi³a znakowanie niektórych elemen-

tów rynnowych. T³oczone na wpustach i rurhakach we wszyst-

kich kolorach i œrednicach, logo Lindab,  jest gwarancj¹, ¿e klient

otrzymuje wysokiej jakoœci oryginalny produkt.
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Stalowy system orynnowania 
Lindab Rainline™
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KOLOR BR¥ZOWY 434

RYNNY ∅ 125 Jm Iloœæ Cena Wartoœæ 
brutto brutto

R-rynna 3 m szt. 2 66,61 z³ 133,22 z³ 

R-rynna 4 m szt. 4 88,82 z³ 355,28 z³ 

RGT/RGV/H

Zamkniêcie rynny szt. 10 11,13 z³ 111,30 z³ 

RSK-klamra szt. 6 15,52 z³ 93,12 z³ 

SOK-wpust szt. 4 29,33 z³ 117,32 z³ 

RVI 135-naro¿nik 

rynny wewnêtrzny szt. 2 113,28 z³ 226,56 z³ 

KFK-Hak rynnowy 

doczo³owy szt. 40 10,25 z³ 410,00 z³ 

RURY     ∅ 87

SROR-Rura spustowa 3 m szt. 4 84,33 z³ 337,32 z³ 

BK-Kolano 70° szt. 8 30,26 z³ 242,08 z³ 

MST-£¹cznik 1m szt. 4 31,48 z³ 125,92 z³ 

SSVHA-Rurhak szt. 8 10,05 z³ 80,40 z³ 

Razem brutto 2232,52 z³ 

Wycena systemu rynnowego LINDAB RAINLINE 

Lindab_rynny_07_Ostateczna_Ost.qxd  2007-09-14  09:31  Page 78


