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Lindab Takrennesystem
Det komplette takrennesystemet
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Et fargesterkt system

Lindabs takrennesystem leveres i lakkert stål i tolv ulike farger, i
kobber, magestic, aluminiumzinc samt i aluminium. Velg en farge
som komplementerer husets totale fargeskjema på en diskret
måte - eller skap en spennende og dristig fargekontrast.
Hvorfor ikke velge nedløpsrør i en klar rødfarge mot en hvitpusset
murfasade? Eller montere eksklusive rør i metallic kobberfarge
mot en grå steinfasade? Kanskje mikse mursteinsrøde takrenner
med hvite nedløpsrør for å matche fargen på henholdsvis tak og
vegger?
Hvilket uttrykk vil du gi ditt hus? Med takrennesystem fra Lindab
er alt mulig.
Lindabs takrennesystem i korthet
• holdbart og fleksibelt
• et komplett sortiment av komponenter
• enkel montering
• mange ulike farger å velge mellom

Nye farger!
Grafittgrå og matt antrasittmetallic
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Et kvalitetssystem

Når du velger takrenner fra Lindab får du et kvalitetssystem som er
holdbart, fleksibelt og enkelt å montere.
Systemet er utviklet av fagfolk for fagfolk, og med tiden har det
utviklet seg til å bli deres klare førstevalg. Ikke minst fordi Lindabs
overlegne slitestyrke sikrer at det tåler de mest utsatte og værharde
forhold i tiår etter tiår. Med Lindabs takrennesystem ledes vannet
trygt vekk fra huset.

Stål er laget for et langt liv
Stål er både sterkt og holdbart, og er samtidig letthåndterlig med
sin lave vekt. Stål påvirkes minimalt av værforandringer i motsetning til plast som ved værforandringer - beveger seg, sprekker og
lekker.
Galvaniserte stålplater
For å sikre langvarig motstandskraft mot rust er stålplatene belagt
med 275 g sink per m². Det galvaniserte belegget reparerer seg
naturlig ved at enhver skrape eller rift raskt forsegles av sink-ioner
som automatisk forflytter seg for å gi skadestedet nytt belegg.
Magestic
En av våre nykommere på markedet er takrennesystem i materiale
Magestic. Magestic er en overflatelegering av sink, aluminium og
magnesium, belagt på en kjerne av stål. Materialet patineres svært
fort. Allerede etter seks måneder kan du se en markant endring.
Magestic har svært god motstand mot korrosjon.
Aluminium
Siste tilskudd i Rainline sortimentet er produkter i materiale aluminium. Aluminium har lang holdbarhet og god miljøprofil. Vi tilbyr
Lindab Rainline takrenner i aluminium i fargene sort og hvit, samt i
klarlakkert aluminium.
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Et smart system

På grunn av sine mange smarte designløsninger har Lindab takrennesystem blitt et førstevalg for fagfolk. Passformen og kvaliteten garanterer rask montering og god funksjon i mange mange
år.
Du får tilgang til et komplett system med takrenner i flere ulike
dimensjoner og et stort antall komponenter. Dette gir deg løsninger for alle bygningstyper - store eller små, klassiske eller moderne. Når du har montert et system fra Lindab finnes det ingen
grunn til å bytte det ut. Det er faktisk så bra at den eneste grunnen til å skifte det ut en gang er at du vil gi huset en ansiktsløftning med en ny farge.
Enkel montering
Alle komponenter er designet og produsert for å tilfredsstille de
strengeste krav med minimale toleranseavvik. Resultatet er et
system hvor det er lagt vekt på enkel montering og perfekt tilpassning.
Tilpasset eksisterende standarder
Våre løsninger er et resultat av lang erfaring høstet fra blikkenslagere og fagfolk i mange land rundt omkring i Europa. Systemet
er naturligvis helt i overensstemmelse med eksisterende europeiske standarder.
Gode råd for arkitekter og konsulenter
Når du velger Lindabs takrennesystem får du ikke bare et system med smarte komponenter og mange designmuligheter. Det
finnes også omfattende dokumentasjon, råd og programvareverktøy for montører, arkitekter, ingeniører og konsulenter.
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Forsterket nedløp

Lindab tilbyr forsterkede nedløp av varmforsinket 2-millimeters
lakkerte stålplater, samt i rustfritt materiale i tykkelse 1,5 mm.
Nedløpene finnes i flere ulike varianter som matcher de fleste
bygg. Løvsil, veggholder og fester er i rustfri utførelse. En nyhet
som ønskes varmt velkommen av alle landets vaktmestere på
skoler, og bygg som er spesielt utsatt for skader på nedløp.
Lengde
Du velger mellom to ulike lengder, 2-meters nedløpsrør som er
standard eller 850-millimetersrør for eiendommer med sokkel.
Avslutning
Velg mellom topp eller bunnmontert selvrensende løvsil, eller et
tradisjonelt utkast.
Finish
Nedløpsrørene finnes i tre ulike utførelser; varmforsinkede, rustfrie eller varmforsinkede og lakkert. Lakkert utførelse tilbys i 10
ulike farger.
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Løsninger som gir
et perfekt sluttresultat

Smart krok

Endestykker

Nedløpsklammer

Denne kroken kan tilpasses enhver takvinkel. Den er sterk, men likevel enkel å
montere og tilpasse til takvinkelen.

Med hjelp av en EPDM-pakning er disse
endestykkene selvforseglende. De er
universale, dvs. at hvert endestykke kan
brukes både på høyre og venstre side
av takrennen. Du monterer dem raskt og
enkelt med et fast slag med hånden, eller
med en gummibelagt hammer.

Nedløpsklammeret er laget av et enkelt
stålplatestykke som holder nedløpsrøret på plass med et fast grep. Det er
ikke noe tilbehør som kan mistes eller
monteres skjevt. Klammeret kan også
svært enkelt åpnes igjen med hjelp av et
flatt skrujern.

Skjøtestykke for takrennen

Nedløpskum

Disse skjøtestykkene er enkle å montere
og gir faste, varige skjøter. Skjøtene er
garantert vanntette med en slitesterk
EPDM-forsegling.

Lindabs nye generasjon nedløpskum
kombinerer både innovasjon og estetikk.
Produktet har blitt forandret og forbedret
på vesentlige punkter. Låsingen skjer
med en enkel flik i bakkant der vi også
har integrert en klikkfunksjon.
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Ett komplett sortiment
av komponenter
Krok NKKS

Krok NKLS

Overligger

Justerbar krok
mellom 0-45 º
KLK
Krok KFK

Krok KPK

Krok K21
Krok K11

Krok K07

Krok NKLUT

Takrenne R

Renneskjøt RSK
Kum
OMV

Endebunn RG
Dekkbøyle TB
Rennevinkel utvendig RVY

Samlekum
VATK

Nedfellbart
utkast
FUTK

Bend
BM

Rennevinkel innvendig RVI

Grenrør
GRØR

Mellomstykke MST
Deksel for overspyling,
hjørne ØSK

Deksel for overspyling,
rett ØSKR

Skjøtestykke til
rensetrakt
PRT

Bend

Sokkelkne
SOKN

Nedløpsrør
SRØR

Nedløpsklammer SV

Rensetrakt
RT
Nedløpsklammer SSVU

Brønnkrave
BUTK
Muffe for
rensetrakt
MRT

Nedløpsklammer SSV
Nedløpsklammer
med hengsel
SVHÅN

Selvrensende
løvsil SLS
Skjøtemuffe
SRØRM

Utkast
UTK

Innkledning
for markrør
IMR
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Mange ulike farger
Lindab Takrennesystem finnes i tolv ulike farger. Alle er gjort
værbestandige med ekstra slitesterk lakk som også gir en meget
tiltalende og elegant finish.
Ekstra holdbar fargebelegning av HB polyester i tolv ulike farger. Som første leverandør på markedet lanserer vi en
takrenne i matt utførelse. Det er den populære antrasitt metallic fargen vi tilbyr i en matt utførelse.

Antikkhvit
001

Sort
015

Grafittgrå
Brun
035

Antrasitt metallic
044

Matt anntrasitt
044M

Silver metallic
045

Mørk grå
087

Kaffebrun
387

Brun
434

Teglrød
742

Mørk rød
758

Kobber metallic
778

Utover våre lakkerte fargebelegninger finnes takrennesystemet i Magestic, en overflatelegering som består av
magnesium, aluminium og sink, Magestic er en overflate som patineres svært fort. Videre fås vårt takrennesystem i klassisk kobber som eldes over tid. Samt klarlakkert aluminium, eller aluminium lakkert sort eller hvit.

Magestic

Kobber

Aluminium
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For oss i Lindab er god tenkning en filosofi som
leder oss i alt vi gjør. Vi har gjort det til vår oppgave
å skape et godt inneklima – og forenkle byggingen.
Dette gjør vi ved å designe innovative produkter
og løsninger som er enkle å bruke, samt ved å
tilby god tilgjengelighet og en effektiv logistikk. Vi
jobber også for å redusere vår påvirkning på miljø
og klima. Det gjør vi ved å utvikle metoder som gjør
at vi kan produsere løsninger med minst mulig energibruk. Vi benytter stål i våre produkter. Stål er
et av få materialer som kan gjenvinnes uendelig
mange ganger uten å miste sine egenskaper. Det
innebærer at mindre karbondioksid slippes ut i atmosfæren og mindre energi går til spille.
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