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Värikäs järjestelmä

Lindab Rainline sadevesijärjestelmä on saatavilla 11 eri värissä.

Värien yhdisteleminen on helppoa. Voit joko hienovaraisesti täy-

dentää talosi värimaailmaa tai luoda rohkeasti erilaisia kontrasteja.

Valitse vaikkapa tummanpunaiset syöksyt valkoista seinää vasten. 

Tai asenna ekslusiiviset kupariset syöksyt harmaaseen kiviseinään. 

Tai sopisiko yhdistelmä valkoisista kouruista ja tiilenpunaisista 

syöksyistä yhteen puuseinän ja profiilipeltikaton kanssa?

Mahdollisuuksia on monia, ja valinta on yksin sinun. 

Lindab Rainline pähkinänkuoressa

• Kestävä ja joustava

• Täydellinen osavalikoima

• Helppo asentaa

• Napsautuskiinnitykset

• Laaja värivalikoima
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Huippulaadukas järjestelmä

Lindab Rainline tarjoaa huippulaatua, jossa yhdistyy kestävyys, 

joustavuus, asennettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

Sadevesijärjestelmämme on ammattilaisten kehittämä - ammat-

tilaisten käyttöön. Sadevesijärjestelmässä käytettävät materiaalit 

ovat todella laadukkaita, jotta ne kestävät Suomen vaativia sääolo-

suhteita. Sadevesijärjestelmän osien teräsydin takaa, että se kestää 

kuormitusta kuten painavaa lunta ja jäätä.

Se on terästä

Teräs on vahva, kestävä ja monipuolinen materiaali, mutta sitä 

täytyy osata käsitellä ammattimaisesti. Lindab ostaa yli 200 000 

tonnia teräslevyä vuosittain (sama määrä mikä kuluu noin puolen 

miljoonan auton valmistukseen), joten tiedämme hyvin mitä olemme 

tekemässä.

Terästä joka on tehty kestämään

Teräs on paras materiaali sadevesijärjestelmiin. Se kestää kosteutta 

eikä home vaikuta siihen. Se ei kutistu eikä turpoa. Riippumatta 

sääolosuhteista, teräs säilyttää alkuperäisen vahvuutensa ja muo-

tonsa. Vaikka materiaali on kevyttä, on se myös yllättävän kantoky-

kyistä. 

Materiaalina galvanoitu teräslevy

Taataksemme tuotteelle pitävän ruosteeneston, päällystämme 

teräksen 275g sinkillä yhtä neliömetriä kohden. Sinkitys suojaa 

terästä ruostumiselta ja muodostaa suojaavan kerroksen 

leikkauspintoihin katkaisun jälkeen.
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Fiksu järjestelmä

Innovatiivisen suunnittelun tuloksena Lindab Rainline -sadevesi-

järjestelmästä on tullut peltiseppien suosikki. Uniikki käteenso-

pivuus ja kokonaisvaltainen laatu takaa nopean asennuksen ja 

toimivuuden vuosiksi eteenpäin.

Järjestelmään kuuluvat kaikki kiinnitykseen tarvittavat osat kuten 

kourukoukut ja seinäkiinnikkeet, sekä erityisosat, jotka sopivat 

mihin rakennukseen tahansa. Oli kyseessä sitten iso tai pieni, 

klassinen tai moderni rakennus.

Helppo asennus

Jokainen järjestelmän komponentti on suunniteltu ja valmistettu 

korkeimpien standardien mukaan. Pitkäjänteisen suunnittelun 

tuloksena järjestelmän jokainen osa sopii täydellisesti yhteen ja 

luo voittamattoman asennettavuuden.

Vastaa vaadittuja standardeja

Lindab Rainlinea on kehitetty pitkään peltisepiltä saatujen ko-

kemusten perusteella. Järjestelmä täyttää voimassa olevien Eu-

rooppalaisten standardien mukaiset vaatimukset.

Vinkki arkkitehdeille ja suunnitelijoille

Fyysisten tuotteidemme lisäksi Lindab Rainlinesta on saatavilla 

kattavasti dokumentaatiota, ohjeistuksia sekä ohjelmistoja suun-

nittelutyötä varten.

Innovatiiviset osat takaavat viimeistellyn
lopputuloksen

Säädettävä kourukoukku
Sopii kaikille katoille kaltevuudesta 
riippumatta. Vahva rakenne ja yksinker-
tainen asentaa.

Syöksyn pikakiinnike
Syöksyn pikakiinnike on valmistettu yh-
destä kappaleesta ja se lukitsee putken 
jämäkästi seinään. Kiinnike lukitaan käte-
västi napsautuslukolla ilman työkaluja.

Kouruliitos
Lukitsee vedenpitävästi kourut toisiinsa. 
Tiiviste on kestävää EPDM-kumiseosta.

Kourun lähtösuppilo
Pikakiinnitteinen suppilo on helppo 
asentaa. Takaa täydellisen sopivuuden 
kourun kanssa.

Kourun päätykappaleet 
Päätykappale on varustettu EPDM-tii-
visteellä ja se voidaan asentaa 
vasempaan tai oikeaan päätyyn. Aseta 
päätykappale kourun päähän ja paina. 
Lopullisesti pääty asettuu paikoilleen 
hammastukseen, kun sitä napautetaan 
esim. kumivasaralla.
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Täydellinen valikoima yhteensopivia 
ja täydentäviä osia

Vesikouru R

Kouruliitos RSK

Pikasuppilo
 OMV

Kourun päätykappale 
 RG

Kourun sisäkulma RVI Kourun ulkokulma RVY

Säädettävä 
pikakoukku SSK Koukku

KFK

Koukku KFL

Kouruntuki 
STAG

Koukku
K16 / K21

Esitaivutettu koukku 
27 º kulmaan

K11

Peitelevy TB

Putkikäyrä 
BK

Väliputki MST

Putkikäyrä
BK/BM

Ylivuotosuoja, suora 
ÖSKR

Syöksyput-
ken kiinnike

SSVH

Syöksyn kiin-

nike kiilalla

SV

Ulosheittäjä 
UTK

Syöksyputki 
SRÖR

Liitosputki
BUTK

Itsepuhdistuva lehtisiivilä
SLS

Taivutettava
ulosheittäjä 

UTK

Ylivuotosuoja sisäkulmaan

ÖSK

Koukku
K07

Liukuliitosholkki
PRT

Haaraputki
GRÖR

Lehtisiivilä
RT

Liitosmuhvi siivllään
MRT

Lindabin suosittelema päällystämätön materiaali

Valkoinen

Musta

Tumma 
metallihopea

Metallihopea

Tumman
ruskea

Tumman
harmaa

Kuparin 
värinen

Tiilenpunainen

Havunvihreä

Tummanpunainen

Erikoiskestävä maalipinnoite 11 eri värivaihtoehdolla

Alusinkki

Vaalean
ruskea

Sadevesijärjestelmä on lisäksi saatavana myös sinkittynä ja kuparisena



www.lindab.fi

Lindab on kansainvälinen yhtiö, joka 

kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita 

sekä ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat 

rakentamista ja parantavat sisäilman 

laatua. Korkea laatu, helppo asennet-

tavuus, energiatehokas ja ympäristöys-

tävällinen suunnittelu sekä korkea 

palvelutaso ovat luonteenomaista tuot-

teillemme ja toiminnallemme. Nämä 

kaikki yhdessä tuottavat lisäarvoa asiak-

kaillemme. 

Valikoimaamme kuuluvat sekä kokonai-

set rakenneratkaisut että pienemmät 

komponentit asuin- ja liikerakentamiseen 

sekä teollisuustiloihin.

Lindab-konsernilla on noin 4 400 

työntekijää 32 eri maassa. Konsernin 

pääkonttori sijaitsee Greviessä Skånen 

luoteisosassa.

Yksinkertaistamme rakentamista
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