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www.lindab.sk

najširšia farebná škála 
(10 odtieňov) na trhu

jednoduchá a rýchla  
montáž - stavebnicový systém

bezúdržbový systém

    vysokokvalitný švédsky 
    plech s hrúbkou 0,6 mm

obojstranná povrchová 
úprava HB Polyester

50-ročná tradícia výroby

vhodný ku všetkým druhom 
krytín

Kompletný, presný a kvalitný
 
najširšia škála príslušenstva

žľabové čelo s tesnením 
a kotlíky  s pevným  
bajonetovým uzáverom

možnosť niekoľkonásobnej 
montáže a demontáže  
odkvapového systému

v ponuke 3 rozmery 
(125/87; 150/100; 190/120)

odkvapový systém 
aj štvorcového prierezu

vysoká presnosť výroby 
komponentov 
(mechanické spoje)

záruka 15 rokov

lindab odkvapový systém

LindabRainlineTM

Zloženie materiálu

Bezúdržbový

Odolný voči korózii

Farebne stály

Materiálom na výrobu odkvapových systémov LindabRainline je

vysoko kvalitný švédsky oceľový plech hrúbky 0,6 a 0,7 mm.

Žiarovo pozinkovaný oceľový plech je po pasivácii a základnom

nátere chránený povrchovou vrstvou HB Polyester hrúbky 

50 µm. To všetko je vytrdené v peci.

Použitý materiál výborným spôsobom kombinuje vlastnosti

ocele a obojstrannej povrchovej úpravy HB Polyester. V prípade

ocele je to predovšetkým jej pevnosť, húževnatosť a tepelná

stabilita. V prípade povrchovej úpravy zase odolnosť voči korózii

a pekný vzhľad. V ponuke je 8 farebných odtieňov. 
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50 rokov zjednodušovania výstavby

Lindab 1959 – 2009



Kontakt:
Radlinského 20, Spišská Nová Ves
bezplatná infolinka: 0800 124 944
e-mail: info@rova-sk.sk

Pobočka Bratislava:
Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava - Rača

Pobočka Banská Bystrica:
Zvolenská cesta 23
974 01 Banská Bystrica
www.lindab.sk, www.rova-sk.sk

Lindab Profil je divíziou v rámci koncernu Lindab Group, ktorá vyvíja, vyrá-
ba a uvádza na trh produkty a riešenia z vysokokvalitnej ocele pre stavebný  
priemysel. 
Lindab Profil je zastúpený v takmer 30 krajinách v celej Európe. Naše sídlo je 
vo Förslöv, na juhu Švédska.

Ponúkame všetko od kompletných stavebných systémov až po jednotlivé sta-
vebné diely pre všetky druhy bývania, tak komerčné ako aj priemyselné stavby.

Koncern Lindab je najväčším výrobcom odvodňovacích systémov v Škandinávii. 
Dlhoročná skúsenosť a úzka spolupráca so špičkovými odborníkmi i konečnými 
užívateľmi umožňuje nachádzať stále nové, múdrejšie a dokonalejšie riešenia. 
Odkvapový systém Lindab Rainline je najkompletnejší vyskúšaný program na 
odvodnenie striech. Pre Lindab Rainline je charakteristická vysoká kvalita ma-
teriálu a ľahká montáž. 

Základom je švédsky oceľový, žiarovo pozinkovaný plech s obojstrannou 
ochrannou vrstvou, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči korózii a prirodzene 
trvanlivú a príťažlivú farebnú povrchovú úpravu. 
Lindab Rainline sa skladá z množstva prvkov, ktoré sú potrebné na dokonalé od-
vodňovanie strechy. Osvedčil sa nielen v oblastiach s veľkým množstvom snehu 
a silnými mrazmi, ale aj v krajinách s tropickým podnebím. 
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