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Jgheaburi și burlane Lindab Rainline
Un sistem de calitate

Protecție anticorozivă

Jgheaburi și burlane fără gheață

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 infiltraţii.

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

Avantaje

Oțel făcut să dureze

• Sistem complet
• Rezistent și flexibil
• Ușor de instalat și întreținut
• Îmbinări perfecte ale elementelor
• Protecție anticorozivă de durată
• Varietate mare de culori

Oţelul este cu siguranţă materialul de bază pentru sistemele
pluviale, este durabil și versatil, însă este nevoie să fie prelucrat în mod profesional. Este mai ușor decât fonta și suferă
deformări termice minime comparativ cu plasticul (care se
deformează și se fisurează mult mai ușor).

Sistemele de degivrare pentru acoperiș înseamnă sisteme
de încălzire cu cabluri electrice, care păstrează jgheaburile
și burlanele fără gheaţă. Iarna, când zăpada invadează orice zonă din România, o cantitate mare de zăpadă poate
cădea pe acoperiș. Sigur, zăpada ar putea fi îndepărtată
manual cu o lopată, dar tehnologia actuală ne oferă soluţii
simple, fără eforturi umane. Sistemul care face ca zăpada
și gheaţa să dispară de pe acoperiș funcţionează complet
automatizat. Sistemul detectează automat necesitatea de
topire a gheţii sau a zăpezii în funcţie de condiţiile climaterice și oprește sau pornește căldura în funcţie de necesităţi.

Un sistem inteligent
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.

Garantat special pentru tine

Potrivire perfectă

Un produs original este întotdeauna însoțit de un certificat
de garanție. Lindab oferă până la 30 ani garanție la sistemul de jgheaburi și burlane Lindab Rainline.

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.

Trei aspecte puternice care ne diferențiază de alte soluții tehnice existente în piață

Un sistem plin de culoare
În varianta standard, sistemul de jgheaburi și burlane
Lindab Rainline este disponibil într-o gamă de zece culori
distincte cu acoperire HBPE. Mai mult, sistemul este disponibil și în variante speciale: Cupru natural (Cu 99,9%) și
TitanZinc (Zn 99,995%).

Capac de jgheab autoblocant

Brăţară burlan

Piesă de îmbinare jgheab

Capacul este prevăzut cu o garnitură de
etanșare din cauciuc EPDM și cu un sistem
autoblocant.

Brăţara este confecţionată dintr-o singură
foaie de tablă de oţel și fixează burlanul
printr-o singură strângere fermă.

Această piesă este simplu de instalat, creând
îmbinări sigure și foarte durabile. Ele garantează o
bună etanșeitate datorită garniturii rezistente din
cauciuc EPDM.
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Notă!
Culorile tipografice pot fi diferite de nuanțele reale.
Pentru o informare corectă solicitați eșantioane de material.
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De ce Lindab?
1. Lindab are un cuvânt de spus în România începând din 1994.
2. Clienţii Lindab au încredere în calitatea produselor, soluţiilor şi serviciilor oferite.
3. Peste 90% dintre clienţii care au cumpărat produse Lindab le-ar recomanda şi altora.
4. Lindab îţi oferă întotdeauna consultanţă de la A la Z.
5. Găsești la Lindab soluții complete de ventilație.
6. Ai la dispoziţie o listă a montatorilor de acoperişuri testaţi de Lindab.
7. Acoperişurile Lindab au trecut testul timpului - de 22 de ani în România.
8. Ai siguranţă că primeşti cel mai sigur şi estetic acoperiş din România.
9. Lindab produce la comandă şi livrează oriunde în ţară în termene începând de la 48 de ore.
10. De ce Lindab? Pentru că ne pasă! Suntem orientaţi către clienţi, realişti, ordonaţi şi dăm
dovadă de bun simţ.

Mai 2017

Lindab Srl
Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175
Tel.: +4021 2094 100, Fax: +4021 2094 124
office@lindab.ro

www.lindab.ro

