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Elite30 latgwarancji!

NOWE NIŻSZE CENY!



Kompletny system
Lindab Rainline to stal galwanizowana (275  g cynku 
na m2) powlekana dodatkowo specjalnie utwardzaną 
powłoką polimerową (Elite). Zastosowanie takiej tech-
nologii produkcji sprawia, że system jest bardzo wy-
trzymały, odporny na warunki atmosferyczne, wahania 
temperatur, uszkodzenia mechaniczne, dlatego na 
kompletny, oryginalny system (zamontowany ze 
wszystkimi oryginalnymi akcesoriami) udzielana jest 
pisemna 30-letnia gwarancja. Lindab Rainline to 
również bogata gama akcesoriów zaprojektowanych 
tak, by system spełniał najwyższe standardy funkcjo-
nalności. Newralgiczne elementy systemu takie jak 
denka, klamry są wyposażone w specjalną uszczelkę 
z gumy EPDM, która gwarantuje szczelność połączeń.

Wymiarowanie i projektowanie 
systemu rynnowego
O wymiarach i średnicy użytych rynien decyduje wiel-
kość całkowitej powierzchni dachu. Warto o tym pa-
miętać, bo im dach większy tym więcej wody będzie 
musiał odprowadzić zainstalowany system rynnowy. 
Należy więc skrupulatnie obliczyć powierzchnię da-
chu aby właściwie dopasować system zarówno pod 
kątem średnicy użytych rynien i  rur jak również ilości 
dodatkowych akcesoriów.
Jeśli powierzchnia jest mniejsza niż 50 m2 stosuje się 
rynny o  średnicy 100 mm i  rury o  średnicy 75 mm, 
jeśli powierzchnia połaci zawiera się w  przedzia-
le 50-100  m2 stosujemy odpowiednio średnice 125 
i  87  mm, jeśli zaś powierzchnia przekracza 100  m2 
odpowiednie będą rynny 150 mm lub 190 mm i rury 
100/120 mm.

NOWE NIŻSZE CENY!

Element systemu
Cena  

netto/mb
Cena  

brutto/mb
Kolory

Rynna 125 15,29 18,81

Rynna 150 19,29 23,73

Rura spustowa 87 19,29 23,73

Rura spustowa 100 22,51 27,69

Ceny według cennika numer 51 v1 ważny od 24.03.2014.
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Klamra 
RSK

Wpust 
rynnowy 

OMV

Zamknięcie rynny 
RG

Narożnik wew. rynny RVI Narożnik zew. 
rynny RVY

Hak rynnowy 
doczołowy 

regulowany SSK
Hak 

rynnowy
KFK

Hak rynnowy 
KFL

Podciąg rynny 
STAG
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Hak rynnowy  
do dachów 

o nachyleniu 27°
K11

Osłona haka 
TB

Kolanko

Łącznik 
MST

Kolanko 
BK70

Osłona rynny 
OSKR

Rurhak 
SSVH

Wylewka 
UTK

Rura spustowa 
SROR

Końcówka 
odpływu 
BUTK

Czyszczak  
SLS

Wyłapywacz 
deszczówki 

FUTK

Osłona rynny narożna 
OSK

Hak 
rynnowy

Rura 
przedłu-
żająca  
PRT

Trójnik  
GROR

Czyszczak  RT

Redukcja MRT
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Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa 05-092 Łomianki
tel. +48 22 489 88 00, +48 22 489 88 01
fax +48 22 489 88 88
e-mail: info@lindab.pl
Infolinia: 801 667 669

Zamów bezpłatną wycenę dachu i systemu rynnowego na akademiadachu.pl ! 
Zamówienia ze strony akademiadachu.pl są objęte specjalnym rabatem we wskazanych punktach handlowych!


