
LindabRainline
Sistem de jgheaburi și burlane Lindab
Frumusețea vine din exterior
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Lindab - Superbrandul vostru

De curând Lindab a fost numit Superbrand, titlu prestigios ce 
atestă recunoașterea mărcii de către clienţii români. Lindab 
obţine această distincţie pentru a doua oară, după premiera 
din 2006, și are o importanţă cu atât mai mare cu cât 
recunoașterea vine de această dată din partea dumneavoastră, 
a clienţilor. 

Ne-am clădit reputaţia an de an și am devenit SUPERBRAND, 
mulţumită vouă.
Și am făcut totul gândindu-ne numai la nevoile voastre; la voi, 
clienţii noștri, întotdeauna în căutarea soluţiei perfecte, 
indiferent dacă vă trebuie un acoperiș pentru casă, un sistem de construcţii 
ușoare sau doar o bucată de tablă drept completare la o comandă mai 
veche.

Vă mulţumim pentru aprecieri și pentru faptul ca ne-aţi votat SUPERBRAND. 
Vă suntem recunoscători pentru că aţi fost alături de noi, ne-aţi recomandat 
cunoscuţilor și prietenilor; și mai mult decât atât, ne credeţi cei mai buni din 
domeniul construcţiilor. 

Primiţi din partea noastră cele mai sincere mulţumiri!

Cu respect,
Echipa Lindab



Un sistem plin de culoare

Sistemul de jgheaburi și burlane Lindab Rainline este disponibil într-o gamă 
de zece culori distincte. De aceea, găsirea celei mai potrivite combinaţii 
pentru locuinţa ta este simplu de realizat. Fie completând discret gama 
cromatică și stilul casei tale, fie aducând accente îndrăzneţe de culoare.

De ce n-ai alege burlane de un roșu intens pentru o faţadă stucco de culoare 
albă? Sau de ce n-ai monta exclusiv jgheaburi  și burlane arămii pe un perete 
de culoarea granitului? Sau, chiar mai bine, de ce n-ai combina jgheaburi 
cărămizii cu burlane albe, pentru a le asorta pe fiecare cu acoperișul și 
tâmplăria?

Orice combinaţie este posibilă. Alegerea îţi aparţine.

Lindab Rainline pe scurt

4 sistem complet
4 rezistent și flexibil
4 ușor de instalat și întreţinut
4 îmbinări perfecte ale componentelor
4 mare varietate de culori
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Un sistem de calitate

Lindab Rainline este sistemul de colectare și drenare a apelor pluviale care 
oferă cea mai bună calitate atunci când vine vorba de durabilitate, flexibilitate 
și ușurinţă în instalare.

A fost dezvoltat de profesioniști pentru profesioniști, iar de-a lungul timpului a 
devenit alegerea lor numărul 1. Și asta mai ales pentru că proprietăţile 
sistemului Lindab Rainline și-au dovedit performanţa în timp, fără să 
ruginească sau să ducă la infliltraţii.

Tare ca oţelul

Se știe că oţelul este un material durabil și versatil, însă este nevoie să fie 
prelucrat în mod profesional. Lindab prelucrează sute de mii de tone de tablă 
de oţel în fiecare an (echivalentul necesar pentru producerea a aproximativ 
jumătate de milion de mașini). Cu alte cuvinte, știm foarte bine ce facem.

Oţel făcut să dureze

Oţelul este cu siguranţă materialul de bază pentru sistemele pluviale. Este 
mai ușor decât fonta, suferă deformări termice minime comparativ cu 
plasticul (care se deformează și se fisurează mult mai ușor) și totodată este 
mai ieftin decât aluminiul.

Protecţie anticorozivă

Pentru a asigura o protecţie de durată împotriva ruginirii, oţelul este acoperit 
cu un strat de 275g zinc / m2. Acoperirea galvanizată se regenerează în mod 
natural datorită ionilor de zinc, care se depun  pe suprafaţă în cazul unei 
zgârieturi sau tăieturi, protejând automat  oţelul expus împotriva coroziunii. 
Stratul final de culoare este High Build Poliester - o acoperire durabilă, care 
conferă sistemului un aspect atractiv și elegant.

Tablă de oțel
Strat zinc

Strat primer
Strat culoare
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Un sistem inteligent

Datorită designului său inteligent, Lindab Rainline a devenit sistemul de 
jgheaburi și burlane preferat al celor mai mulţi tinichigii. Modul perfect în care 
se îmbină toate elementele și accesoriile sale, precum și calitatea sistemului 
per ansamblu garantează o instalare rapidă și o bună funcţionalitate pentru 
vreme îndelungată.

Disponibil în mai multe dimensiuni ale jgheaburilor și burlanelor și având o 
gamă extinsă de componente, sistemul oferă soluţii de drenaj pluvial pentru 
orice tip de clădire, fie aceasta mare sau mică, clasică sau contemporană. De 
fapt, odată instalat sistemul Lindab Rainline, nu va mai fi cazul să-l 
înlocuiești. Asta, bineînţeles, dacă nu vrei cumva să schimbi aspectul casei 
tale cu o nouă culoare!

Potrivire perfectă

Fiecare element component al sistemului Lindab Rainline a fost proiectat și 
fabricat la cele mai înalte standarde de calitate și cu limite minime de 
toleranţă. Rezultatul este un sistem în care componentele se îmbină între ele 
cu cea mai mare precizie.

Respectă standardele în vigoare

Sistemul Lindab Rainline este rezultatul îndelungatei experienţe dobândite de 
tinichigiii și specialiștii în prelucrarea oţelului din numeroase ţări. Și se supune 
normelor europene existente în domeniu.

Un sfat preţios pentru arhitecţi și ingineri

Pe lângă componentele propriu-zise ale sistemului, Lindab oferă consultanţă 
și documentaţia necesară atât pentru montatori, cât și pentru arhitecţi și 
ingineri.inal de culoare este High Build Poliester - o acoperire durabilă, care 
conferă sistemului un aspect atractiv și elegant.
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Detalii care accentuează imaginea de ansamblu O gamă completă de componente

Capac de jgheab autoblocant
Capacul este prevăzut cu o garnitură de 
etanșare din cauciuc EPDM și cu un sistem 
autoblocant. Produsul este reversibil, adică 
poate fi montat la ambele capete ale 
jgheabului. În plus, se instalează ușor, cu o 
singură apăsare fermă.

Piesă de îmbinare jgheab
Aceste piese sunt simplu de instalat, creând 
îmbinări sigure și foarte durabile. Ele 
garantează o bună etanșare împotriva 
scurgerilor de apă, datorită garniturii 
rezistente din cauciuc EPDM.

Brăţară burlan
Brăţara este confecţionată dintr-o singură 
foaie de tablă de oţel și fixează burlanul 
printr-o singură strângere fermă. Nu există 
alte accesorii care să se piardă sau să fie 
lăsate de-o parte.

Racord jgheab - burlan
Acest racord adaptabil are un sistem de 
prindere foarte ușor de folosit, dintr-o 
singură apăsare, care asigură o îmbinare 
perfectă cu forma semicirculară a 
jgheabului. Poate fi montat și după ce 
jgheabul a fost deja instalat.

Vrei să știi mai multe despre sistemul de 
jgheaburi și burlane Lindab Rainline? 
Intră pe www.jgheaburilindab.ro
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Vrei să alegi culoarea care se potrivește cel mai bine stilului tău? 
Intră pe www.jgheaburilindab.ro

Acoperire de durată, într-o 
gamă variată de culori

În varianta standard, sistemul de jgheaburi și burlane Lindab 
Rainline este disponibil în 10 culori distincte cu acoperire High 
Build Poliester. Mai mult, sistemul este disponibil și în 
variantele speciale: oţel cu acoperire Aluzinc (AZ 150 g/m2) și 
Cupru natural (Cu 99.9%).



Ia
nu

ar
ie

 2
01

6 Lindab Srl
Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175 

Tel. +4021 2094 100,   Fax +4021 2094 124

office@lindab.ro

Lindab dezvoltă, produce şi promovează soluţii şi sisteme eficiente 

pentru simplificarea construcțiilor și îmbunătățirea climatului 

interior.

Lindab este prezentă prin unităţi de producţie şi distribuţie în 32 de 

ţări din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este la Båstad, în 

sudul Suediei.

Filiala Lindab România a fost înfiinţată în 1994. În toţi aceşti ani de 

activitate pe piaţa românească, ne-am impus ca furnizori de 

produse și servicii  de calitate superioară şi parteneri de încredere 

atât pentru antreprize de construcţii şi investitori instituţionali, cât 

şi pentru clienţi particulari.

Produsele şi sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin 

reţeaua naţională de distribuţie.
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