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Lindab Rainline™ to system najwyższej jakości, wykonany

z mocnej wytrzymałej stali, która dodatkowo dla zapewnie-

nia długotrwałej ochrony przed rdzą, pokrywana jest war-

stwą cynku oraz powłoką poliestrową (HBP). Zapewnia ona

systemowi wytrzymałość na warunki atmosferyczne, kurz

i inne zabrudzenia. Stal charakteryzuje się też minimalnymi

wahaniami rozszerzalności pod wpływem zmian temperatu-

ry, co znacznie ogranicza możliwość pęknięć i deformacji

elementów systemu.

Lindab Rainline™ to system kompletny, na który składają

się półokrągłe rynny dostępne w 4 rozmiarach, rury spu-

stowe w 5 rozmiarach oraz kilkadziesiąt akcesoriów w tym

haki, złączki, wpusty. Zaprojektowany i wyprodukowany

według najwyższych standardów jest zgodny ze wszystkimi

normami budowlanymi, dzięki czemu może być bezpiecz-

nie stosowany w różnych inwestycjach. Tak bogata gama

akcesoriów sprawia, iż można wykonać optymalne odwod-

nienie dla każdego budynku niezależnie od jego kształtu

i gabarytów.

Lindab Rainline™ to system inteligentny, zaprojektowany

przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Nowatorskie

rozwiązania techniczne sprawiają, że wszystkie elementy

systemu doskonale pasują do siebie i dają się niezwykle

łatwo łączyć bez konieczności stosowania specjalistycz-

nych urządzeń oraz dodatkowego uszczelniania.

Specjalne haki rynnowe dzięki możliwości regulacji można

dopasować do każdej połaci dachu, wpust z klamrą zatrza-

skową zapewnia idealne dopasowanie do półokrągłego

kształtu rynny, uchwyt rury spustowej utrzymuje rurę trwale

za pomocą specjalnego zatrzasku bez żadnych dodatko-

wych elementów, które mogą  być krzywo zamontowane.

Zamknięcia rynny i klamry są łatwe w montażu (zamknięcie

montuje się za pomocą jednego silnego uderzenia)

a dodatkowo dzięki zastosowaniu uszczelek EPDM są nie-

zwykle szczelne.

Lindab Rainline™ to system ekonomiczny, jego prostota

i łatwość montażu znacznie skraca koszty i czas trwania

prac dekarskich. Jest to system estetyczny i elegancki,

dostępny w 8 kolorach, które można dowolnie łączyć. Jest

tak wszechstronny, że pasuje do każdego domu. Śmiałe,

czerwone rynny świetnie komponują się z nowoczesną,

białą fasadą, a eleganckie rynny w kolorze miedzianym

uszlachetnią tradycyjną kamienną elewację.

Od 2006 roku firma wprowadziła znakowanie niektórych ele-

mentów rynnowych. Tłoczone na wpustach i rurhakach we

wszystkich kolorach i średnicach, logo Lindab,  jest

gwarancją, że klient otrzymuje wysokiej jakości

oryginalny produkt.

ile to kosztuje – propozycja firmy LINDAB

LINDAB Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 311, Sadowa, 05-092 Łomianki

tel.022 489 88 00, faks 022 751 96 67

www.lindab.pl, www.rynnystalowe.pl

e-mail: info@lindab.pl

Przyjęto system O 150 mm w kolorze brązowym 434

R - rynna dł. 3m: 4 szt. x 64,62 zł/szt. = 258,48 zł

R - rynna dł. 4 m: 6 szt. x 86,16 zł/szt. = 516,96 zł

Razem rynny: 775,44 zł

Zamknięcie rynny RGT/RGV/H: 

12 szt. x 9,1 zł/szt. = 109,2 zł

Klamra RSK: 7 szt. x 12,46 zł/szt. = 87,22 zł

Wpust SOK: 7 szt. x 26,1 zł/szt. = 182,7 zł

Narożnik rynny wewnętrzny RVI: 

1 szt. x 70,92 zł/szt. = 70,92 zł

Hak rynnowy doczołowy KFK: 

55 szt. x 8,34 zł/szt. = 458,7 zł

Rura spustowa SROR dł. 3 m: 

7 szt. x 74,34 zł/szt. = 520,38 zł

BK-Kolano BK 70°: 14 szt. x 29,32 zł/szt. = 410,48 zł

Wylewka UTK: 7 szt. x 32,9 zł/szt. = 230,3 zł

Łącznik MST dł. 1 m:: 7 szt. x 29,34 zł/szt. = 205,38 zł

Rurhak SSVHA: 14 szt. x 8,34 zł/szt. = 116,76 zł

Trzpień do rurhaka TPI: 14 szt. x 6,66 zł/szt. = 93,24 zł

Razem netto: 3260,72 zł

Wycena systemu rynnowego 

LINDAB RAINLINE dla projektu NASTKA:

Stalowy system orynnowania 

Lindab Rainline™
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