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LindabRainline Aluminium
Takrenner med lang holdbarhet
og en god miljøprofil
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Miljøvennlig
Aluminium er et bærekraftig produkt som er 100 % resirkulerbart. En svært stor andel resirkuleres, hele 75 % av alt produsert aluminium i verden er fortsatt i bruk. Produktet avgir ingen
skadelige miljøstoffer.

Lang holdbarhet
Takrenneproduktene i aluminium har lang holdbarhet både
teknisk og estetisk. Produktene holder meget godt på fargen og
garanti mot gjennomgående korrosjon gis på 30 år.

Tåler tøffe forhold
Aluminium har lav vekt men stor styrke. Grunnen til dette ligger
i materialets egenskaper. Materialet blir for eksempel ikke sprøtt
ved lave temperaturer. Egenskapene til aluminium gir også god
beskyttelse mot korrosjon.

Lett å montere
Lindab Rainline er et system hvor det er lagt vekt på enkel montering
og perfekt tilpasning. Pga. sine mange smarte designløsninger
har Lindabs takrennesystem blitt et førstevalg for fagfolk. Her får
du kort og godt en løsning som gir et perfekt sluttresultat.
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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
førstevalg. Lindab Rainline takrennesystem har mange smarte designløsninger.
Passformen og kvaliteten garanterer rask
montering og god funksjon. Systemet fås
i flere ulike materialer. I denne brosjyren er
aluminium beskrevet, men Lindab Rainline
kan også fås i stål i mange ulike farger,
samt kobber eller Magestic som har en
materialkombinasjon som etter få år gir en
naturlig patina og et rustikt utseende.

Velg mellom utførelse i sort,
antikkhvit eller klarlakket aluminium

Avit 001
RAL-nr.* 9010
Overflate: HBP

Sort 015
RAL-nr.* 9005
Overflate: HBP

Blank aluminium
Overflate: klar lakk

HBP = En fargebelegning med høy fargebestandighet

Det er
mange gode
grunner til å velge
aluminiumsrenner
fra Lindab

•

Høy fargebestandighet

•

Estetisk pene produkter

•

Enkel montering

•

Et tett oksidlag gir god korrosjonsbeskyttelse

•

Avgir ingen skadelige miljøstoffer

•

Produsert i norden

•

100 % gennvinnbar

•

Lav vekt og stor styrke

•

I Norden benyttes vannkraft ved fremstilling
av primæraluminium

•

CE-merket etter europeisk standard

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.

Vi forenkler byggingen

www.lindab.no

