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LindabTakavvattning
Lindab Rainline ™
Takavvattning med lång hållbarhet i aluminium

Miljövänligt material
Aluminium är en hållbar produkt som är 100% återvinningsbar.
En mycket stor del återvinns, så mycket som 75% av all producerad aluminium i världen är fortfarande i bruk. Produkten avger
inga skadliga miljöämnen.

Lång hållbarhet
Takavvattningsprodukter i aluminium har lång hållbarhet både
tekniskt och estetiskt. Produkterna håller färgen mycket bra och
garanti mot kontinuerlig korrosion ges i upp till 30 år.

Tål tuffa förhållanden
Aluminium har låg vikt men stor styrka. Anledningen till detta ligger i materialets egenskaper. Materialet är till exempel inte sprött
vid låga temperaturer. Egenskaperna hos aluminium ger också
gott skydd mot korrosion.

Lätt att montera
Lindab Rainline är ett system där tonvikten läggs på enkel montering
och perfekt anpassning. De många smarta designlösningar har
gjort Lindabs takavloppssystem ett förstahandsval för proffs. Här
får du en lösning som ger ett perfekt slutresultat.

Snygg
design och
enkel
montering

Totalt tap i alkalisk miljø
(ph11, 7-5% ammoniakk)

När du väljer Lindab takrännor får du ett kvalitetssystem som är hållbart, flexibel och lätt att installera.
Systemet är utvecklat av proffs för yrkesverksamma,

Välj mellan kulörerna antikvit,
matt silver, matt grafitgrå eller svart

och med tiden har det utvecklats till att bli deras förstahandsval. Lindab Takavvatttning har många smarta
designlösningar. Passformen och kvaliten garanterar
snabb montering och bra funktionalitet. Systemet är tillgängligt i flera olika material. I denna broschyr beskrivs
aluminium, men Lindab Takavvattning finns även i stål
i många olika färger, samt koppar eller Magestic som

Antikvit 001

har en materialkombination som efter några år ger en
naturlig patina och ett rustikt utseende.

Matt silver
045M

Matt grafitgrå
035
DuraFrost

Svart 015

Det finns
många bra
anledningar att välja
takavvattning i
aluminium från
Lindab

Rännskarv ARSK

•

Hög färgbeständighet

•

Estetiskt tittalande produkter

•

Enkel montering

•

Ett tätt oxidlager ger ett bra korrosionsskydd

•

Avger inga skadliga miljögifter

•

Producerat i Norden

•

100 % återvinningsbar

•

Låg vikt men stor styrka

•

Vattenkraft används i Norden
till att framställa råaluminium

•

CE-märkt efter europeisk standard

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som
leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift
att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom
att designa innovativa produkter och lösningar som
är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv
tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att
minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att
utveckla metoder som gör att vi kan producera
lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi
använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger
utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet

www.lindab.se

