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Система улуци и водосточни тръби Lindab
Красотата отвън

Lindab RainlineTM



Lindab „Супермарка“ - престижна титла, която е дока за тел-

ство за признанието на фирмата от клиентите. Това от личие 

е получено за втори път, след  2006 година и важността на 

признанието е толкова по-голяма, с колкото е нараснала 

оценката от вас - нашите клиенти.

Градим репутацията си година след година и сме се превър-

нали в „Супермарка“, благодарение на вас.

Постигнали сме всичко, мислейки за вашите нужди, винаги 

в търсене на идеалното решение, без значение дали имате 

нуж да от покрив за дома си, система от лека конструкция 

или само лист ламарина за допълване на предишна ваша по ръчка.

Благодарим ви за високата оценка и за това,че ни избрахте за 

„Супермарка“. Задължени сме ви за това, че бяхте близо до нас, пре-

по ръчвахте ни на познати и приятели и най-вече, доверявахте ни се 

като на най-добрите в областта на строителството.

Моля, приемете от наша страна най-искрени благодарности!

С уважение,

Екипът на Lindab

Lindab - вашата Супермарка
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Системата от улуци и водосточни тръби  Lindab Rainline е налична 

в десет цвята. С тях, намирането на най-подходящите комбинации 

за вашето жилище става лесно решение. Без значение, дали до-

пъл вайки с дискретна  гама в хром стила на вашия дом, или до ба-

вяй ки акценти от по-смели цветове.

Защо, например, да не изберете водосточни тръби в ярко-

червено за бяла фасада? Или пък да монтирате само медни улуци 

и водо сточни тръби на стена с цвят гранит? Или, още по-добре, 

защо да не комбинирате керемидени улуци и бели водосточни 

тръби, за да съчетаете съответно с покрива и дограмата?

Всяка комбинация е възможна. Изборът е ваш.

Lindab Rainline накратко:

• Пълен набор от компоненти за улуци и водосточни тръби;

• Гъвкава система - решение за всеки детайл;

• Лесен  монтаж и поддръжка;

• Перфектно съчетание на компонентите;

• Голямо разнообразие от цветове;

• 30 години гаранция против корозия.

Система, изобилстваща от цветове
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Качество

Lindab Rainline  е система за събиране и отвеждане на дъждовни води, 

която предлага най-доброто качество в случаите, кога то ста ва дума за 

издръжливост, гъвкавост и лекота при инсталира нето.

Системата е разработена от професионалисти за професионали сти, и от 

доста време се е превърнала в избор №1. И това е факт най-вече защото 

елементите на системата Lindab Rainline са дока за ли качеството си във 

времето, без да ръждясват или да протичат.

Здрави като стомана

Добре известно е, че стоманата е издръжлив и многофункционален мате-

риал, и все пак, той има нужда да бъде преработен по про фе сионален 

начин. Lindab закупува повече от 200 000 тона лис това стомана ежегодно 

(такова количество е необходимо за производ ството на приблизително 

половин милион автомобили). С други ду ми, знаем отлично какво правим.

Стомана, която е направена така, че да издържа

Стоманата със сигурност е основен материал за улуци и водосточ ни 

тръби. По-лека е от желязо, проявява минимални топлинни де фор мации 

в сравнение с пластмасата (която се деформира и на пук ва) и в същото 

време е много по-евтина от алуминия.

Защита срещу корозия

За да се осигури продължителна защита срещу ръжда, стоманата се 

покрива с един слой от 275 гр. цинк/м2. Галванизираното покритие се 

възстановява по естествен начин, благодарение на йодния цинк, който 

се разполага по повърхността в случай на надраскване или срязване, 

защитавайки автоматично, така изложената стомана срещу корозия. 

Крайният цветен слой е High Build Polyester - високоустойчиво покритие, 

което предоставя на системата атрактивен и елегантен вид.

Листова стомана

Слой цинк

Химически обработен(пасивиращ) слой

Цветен слой HBPE
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Интелигентна система

Благодарение на интелигентния си дизайн, Lindab Rainline се 

е превърнала в система от улуци и водосточни тръби, предпо-

читана от повечето майстори на покриви. Идеалният начин, по 

който се комбинират всички елементи и техните аксесоари, 

както и качеството на системата гарантира бърза инсталация и 

добра функционалност.

Налична в многообразие от размери на улуците и водосточните 

тръ би и предлагайки широка гама от компоненти, системата 

пре до ставя решения за водоотвеждане за всеки тип сграда,без 

значение малка или голяма, класическа или съвременна. Всъщ-

ност, веднъж инсталирана, системата Lindab Rainline, не изисква 

по следваща подмяна.

Най-подходящата система

Всеки компонент от системата Lindab Rainline е проектиран и 

про изведен по най-високите стандарти за качество и е с мини-

мал ни лимити на отклонение. Резултатът представлява система, 

в която частите се комбинират помежду си с голяма прецизност.

Съобразяване с текущите стандарти

Системата Lindab Rainline е резултат на дългогодишен опит, при-

добит от строителни екипи и специалисти в областта на прера-

бот ката на стомана от много различни страни. И съответно от го-

ва ря на европейските норми, съществуващи в тази област.

Ценен съвет за архитекти и инженери

Наред с компонентите на системата, Lindab предлага консулта-

ция и документация, необходима както за монтажисти, така и за 

архитекти и инженери.

l indab  |   we simpl i fy  construct ion

1716



Детайлите, които прецизират  
образа на цялата система

Скоба за водосточна тръба

Този елемент е произведен от 

едно единствено парче стомана 

и прикрепя тръбата само с ед но 

щракване, при което не се полу-

чава изкривяване при мон та жа.

Съединителен елемент

Тези части са лесни за инстали-

ра не, създават сигурни и мно го 

из дръжливи връзки. Те гаран-

ти рат едно сигурно запечатване 

сре щу водни течове, благода-

ре ние на устойчивите, широки 

гуме ни уплътнения от EPDM.

Водосборна кутия

Тази лесно адаптираща се връз ка 

има много лесна систе ма за при -

хва ща не, само с един ход, кой  то 

да оси гури пер фект ното съ е ди-

ня ване с полу кръг лата фор  ма на 

улука. Може да се мон  ти ра и след 

като улукът вече е ин  ста  ли ран.

Страничен капак на улука

Капакът е с уплътняване от гу ма 

EPDM, което осигурява макси-

мал  на водоплътност. Продуктът 

може да бъде монтиран и от 

две те завършващи страни на 

улу  ка. Монтира се лесно, с едно 

плът но притискане.

Искате да научите още за  
сис те мата улуци и во до сточни 

тръби Lindab Rainline?

Посетете страницата ни на 

www.lindab.bg
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Пълна гама компоненти

КУКА ЗА УЛУК

СЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УЛУК

КУКА ЗА УЛУК

УЛУК ПОЛУКРЪГЪЛ

КАПАК ЗА УЛУК

ВОДОСБОРНА КУТИЯ

ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ

КОЛЯНО

КОЛЯНО

РАЗКЛОНЕНИЕ 
НА ТРЪБА ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ 

ПРЕЛИВАНЕ ЗА УЛУК

СКОБА ЗА 
ВОДОСТО-
ЧНА 
ТРЪБА

СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА 
ТРЪБА

СРЕДНА ТРЪБА

МАНШОН ЗА 
СМЯНА НА 
ДИАМЕТЪРА

ВОДОСТОЧНА 
ТРЪБА

КРИВКА „S“

ЕЛЕМЕНТ ЗА 
КАПТИРАНЕ

КЛИН ЗА ВОДОСТОЧНА 
ТРЪБА АДАПТИРАЩ 

МАНШОН

КАЗАНЧЕ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ

САМОПОЧИСТВАЩ 
СЕ ДРЕНАЖ

ВРЪЗКА ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗАВЪРШВАЩО 
КОЛЯНО - 
ОТЛИВНИК

ПРЕДПАЗИТЕЛ 
СРЕЩУ ПРЕЛИВАНЕ 
ЗА ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ

КУКА ЗА УЛУК КУКА ЗА УЛУК

ПОДСИЛВАЩА ПЛАНКА ЗА УЛУК

УЛУК ПОЛУКРЪГЪЛ
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Пълна цветова гама!

001 Бял
HBPE

758 Тъмно червен
HBPE

742 Керемидено 
червен HBPE

044 Антрацит
HBPE

778 Медно
HBPE

045 Сребърен 
металик HBPE

434 Кафяво
HBPE

015 Черно
HBPE

830 Горско зелено
HBPE

087 Тъмно сиво
HBPE

Алуцинк Мед
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Дълготрайно покритие

Lindab Rainline се предлага в десет различни цвята с покритието 

High Build Poliester. В допълнение, системата е на разположение 

и в своите специални варианти:стомана с покритие Алуцинк 

(AZ 150 г/м2) и естествена мед (Cu 99.9%).

001 Бял
HBPE

758 Тъмно червен
HBPE

742 Керемидено 
червен HBPE

044 Антрацит
HBPE

778 Медно
HBPE

045 Сребърен 
металик HBPE

434 Кафяво
HBPE

015 Черно
HBPE

830 Горско зелено
HBPE

087 Тъмно сиво
HBPE

Алуцинк Мед

Изберете цвета, който подхожда най-

много на вашият стил?

Влез на www.lindab.bg
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Lindab Profile е подразделение на Групата Lindab, която 

разработва, произвежда и предлага ефикасни, иконо мични и 

естетични решения от стомана и системи за строителството. 

Продуктовата гама включва изделия за жилищно и индустриал-

но строителство – обшивки и ограждане, система за покривно 

водоотвеждане, стоманени покриви, стоманени халета, плоска 

листова стомана.

Lindab Profile присъства чрез производствените и дистрибутор-

ските си обекти в 31 страни в Европа. Централният офис на 

Групата Lindab се намира във Фьорсльов, южна Швеция.

Lindab присъства в България от 2002 г. През всичките тези 

години, с дейността си сме се наложили на българския пазар 

като доставчици на висококачествени продукти и услуги, както 

за строителни компании, така и за инвеститори.

Продуктите и конструктивните системи на Lindab са достъпни 

чрез националната партньорска мрежа.

1407 София | кв. Хладилника | ул. Сребърна 21 бизнес център „Алагон“ |
тел: + 359 (2) 979 97 00 | факс: + 359 (2) 979 97 01| e-mail: office@lindab.bg |
www.lindab.bg | www.lindabprofile.com | www.lindab.bg

Линдаб С.Р.Л.
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