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Osvedčený systém
Koncern Lindab je najväčším výrobcom odvodňovacích systémov v Škandinávii. V Českej republike
pôsobí spoločnosť Lindab od roku 1993.
Odvodňovací systém Lindab bol jedným z prvých
produktov svojho druhu na českom trhu a veľmi
skoro si získal obľubu a pevnú pozíciu medzi
zákazníkmi. Najpredávanejší systém odvodnenia na
českom trhu si získava od roku 2004 spokojných
užívateľov už aj na Slovensku.
Dlhoročná skúsenosť a úzka spolupráca so špičkovými odborníkmi i konečnými užívateľmi umožňuje nachádzať stále nové, múdrejšie a dokonalejšie riešenia.
Odkvapový systém LindabRainline je najkompletnejší
vyskúšaný program na odvodňovanie striech. Pre
LindabRainline je charakteristická vysoká kvalita

materiálu a ľahká montáž. Systém LindabRainline sa
skladá z množstva prvkov, ktoré sú potrebné na
dokonalé odvodňovanie strechy. Osvedčil sa nielen
v oblastiach s veľkým množstvom snehu a silnými
mrazmi, ale aj v krajinách s tropickým podnebím.
Oceľový, žiarovo pozinkovaný plech s obojstrannou
ochrannou vrstvou zaručuje vysokú odolnosť voči
poveternostným vplyvom, veľmi dobrú ochranu proti
korózii a prirodzene trvanlivú a príťažlivú farebnú
povrchovú úpravu.
Materiál je veľmi vhodný i na použitie v agresívnom
prostredí, napr. v chemickom a ropnom priemysle. Ak
hľadáte odkvapový systém, ktorý takmer nepotrebuje
údržbu a má veľmi dlhú životnosť, máme pre Vás
riešenie – LindabRainline.
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Zloženie materiálu
Pasivácia

Materiálom na výrobu odkvapových systémov LindabRainline je
vysoko kvalitný švédsky oceľový plech hrúbky 0,6 a 0,7 mm.
Žiarovo pozinkovaný oceľový plech je po pasivácii a základnom
nátere chránený povrchovou vrstvou HB Polyester hrúbky
50 µm. To všetko je vytrdené v peci.
Použitý materiál výborným spôsobom kombinuje vlastnosti
ocele a obojstrannej povrchovej úpravy HB Polyester. V prípade
ocele je to predovšetkým jej pevnosť, húževnatosť a tepelná
stabilita. V prípade povrchovej úpravy zase odolnosť voči korózii
a pekný vzhľad. V ponuke je 8 farebných odtieňov.

Bezúdržbový
Odolný voči korózii
Farebne stály
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Kompletné,
Kompletné,
presné
elegantné
presné aaelegantné
Prvky systému odvodnenia

RAL 8017 - HNEDÁ
RAL 8017 - HNEDÁ
RAL 9010 - BIELA

Žľabové
čelo
Žľabové čelo
RTG
RTG

Pododkvapov
Pododkvapový
žľab R
žľab
R

Žľabová
spojka
Žľabová spojka
s
tesnením
s tesnením
RSK
RSK

Úchytka
Úchytka žľabu
žľabu
STAG
STAG

RAL 8004
- TEHLOVO ÈERVENÁ

Žľabov
Žľabový roh
roh
RVY
RVY
Žľabov
Žľabový
kotlík
kotlík
SOK
SOK

Žľabov kút
Žľabový
kút RVI
RVI

Strmeň na
na
Strmeň
prekrytie háku
háku
prekrytie
TB
TB

Koleno odpad.
Koleno
odpad.
potrubia
potrubia
BK
BK
Medzikus
Medzikus
MST
MST

Zábrana
Zábrana proti
proti
preliatiu
preliatiu
žľabu
OSK
žľabu OSK

RAL 8004
7011 - TMAVO
ŠEDÁ
-RAL
TEHLOVO
ČERVENÁ

RAL 9005 - ÈIERNA
RAL 7011 - TMAVO ŠEDÁ

Odskok
Odskok
odpad.
odpad.
rúry
rúry
SOKN
SOKN

Žľabové háky
háky
Žľabové

RAL 3009 - ÈERVENÁ

K33
K33
K21
K21
Zachytávač
Zachytávač
nečistôt
nečistôt
RT
RT

KFL35
KFL35

RAL 9005 - ČIERNA
Zábrana
proti
Zábrana proti
preliatiu
žľabu
preliatiu žľabu
OSKR
OSKR

Objímka
Objímka
zachytávača
zachytávača
MRT
MRT

KFL
KFL

KFK
KFK

Vklopná
Výklopná
odbočka
odbočka
do sudu
do
sudu
FUTK
FUTK

RAL 9010 - BIELA

RAL 9006
- STRIEBORNÁ METALÍZA

RAL 3009 - ČERVENÁ

Odpadová
Odpadová
rúra
rúra
SROR
SROR

Vetvenie
Vetvenie
odpadovch
odpadových
rúr
rúr
GROR
GROR

Úchytná
Úchytná
objímka rúry
rúry
objímka
na priskrutna
priskrutkovanie
kovanie
SSVH
SSVH

RAL 8003
- FARBA MEDI
Úchytná
Úchytná
objímka rúry
rúry
objímka
s tŕňom
s
tŕňom
SSV
SSV

RAL 9006
6020
-RAL
STRIEBORNÁ
METALÍZA
- BOROVICOVÁ ZELENÁ

Spodn diel
Spodný
diel
odpadovej
odpadovej
rúry BUTK
rúry
BUTK
Vtokové
Výtokové
koleno
koleno
UTK
UTK

RAL 7037
RAL
8003
-- ANTRACITOVÁ
FARBA MEDI
Upozornenie:
Farebné podanie tlaèe
tlače nemusí presne
zodpovedať skutočnosti.
skutoènosti. Číselné
Èíselné
označenie
oznaèenie RAL je najbližšie danému
odtieňu.
odtieňa
odtieòu. Pri výbere farebného odtieòa
odporúčame
odporúèame použiť skutočné
skutoèné vzorky
plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.
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Jednoduchá
a rýchla montáž
1 Rozmery
Vynásobením dĺžky strechy X šírkou
Y zistíte plochu A (plochu, na ktorú
dopadajú dažďové kvapky).
V spodnej tabuľke uvidíte, ktorú
alternatívu použijete.
Pododkvapové žľaby sa montujú
v spáde minimálne 5 mm/m.
Odpadové rúry sa montujú max. po
každých 10 m dĺžky pododkvapového žľabu.

Rozmery
Žľab
Zvod

1 SROR
A m2

2 SROR
A m2

125
150
190

50-100
100-160
160-240

100-200
200-320
320-480

87
100
120

2 Žľabové háky
Pre zjednodušenie a správne
Do 10 metrov 1 zvod
n = 800 - 1200
vyspádovanie žľabu odporúčame na
(podľa umiestnenia krokiev)
hákoch označiť ceruzkou miesto
ohybu (obr. A). Nezabudnite háky
očíslovať. Najmenší odporúčaný
spád podľa ČSN je 5 mm/m.
Začnite tým, že namontujete prvý
a posledný hák a natiahnite medzi
10 - 20 m 2 zvody, spád od stredu k okrajom
nimi špagát. Potom namontujte
ďalšie háky v línii podľa špagátu.
Háky sa montujú na krokvy, alebo na
je nutné brať ohľad na to, že predná
debnenie nad krokvami, s rozmedzím 80 až 120 cm.
hrana žľabu má byť nižšia o cca
Háky sa upevňujú skrutkami alebo klincami. Pokiaľ je
6 mm proti zadnej hrane.
dĺžka žľabu väčšia ako 10 m,
montujú sa žľaby so
spádom od stredu ku
krajom (ku zvodom). Dlhý
hák sa ohne a namontuje
podľa obrázka A. K ohýbaniu
použite ohýbačku KBO alebo hák ohnite vo zveráku
s použitím rúrky s priemerom minimálne 20 mm tak,
aby bol ohyb plynulý a hák sa nepoškodil. Krátke
A
B
háky montujte podľa obrázkov B. Pri ohýbaní hákov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3 Žľabový kotlík
Označte si miesto, kde bude na žľabe umiestnený
žľabový kotlík. V tom mieste vyrežte otvor pílkou
na železo, alebo ho vystrihnite nožnicami na
plech. Na vyrezanie otvoru v žiadnom prípade
nepoužívajte uhlovú brúsku (rozbrusovačku).

Zadnú hranu kotlíka upevnite za zadnú hranu
žľabu. Klipsňu kotlíka zaklapnite na prednú hranu
žľabu. Všetky rezné hrany ošetrite priloženou
originálnou opravnou farbou.

4 Čelo žľabov
Narážacie čelo pododkvapového žľabu namontujete
takto: nasaďte čelo na okraj žľabu, zarovnajte jeho
horný okraj do roviny so žľabom a pritlačte. Potom
čelo pribuchnite dlaňou, aby sa okraj žľabu dostal
pod zamykacie výčnelky čela. Potom ešte zľahka
čelo doklepte gumovým kladivkom, aby ste ho
definitívne usadili na miesto. Čelo sa može montovať
aj keď je žľab už usadený v hákoch.

5 Pododkvapový žľab
Pokiaľ používate háky so zaklapovacím
uchytením, položte žľab do predného okraja
háku. Potom žľab zaklapnite v zadnej časti
dole do háku. V prípade háku s ohybnými
príchytnými jazýčkami sa tieto ohnú cez
okraj položeného žľabu.

6 Spojka žľabov
Zadný okraj spojky upevnite za zadný okraj žľabu tak, aby tesniaca
silikónová podložka bola uprostred škáry medzi žľabmi. Položte prednú
časť spojky na predný okraj žľabu, uzavrite zamykací mechanizmus podľa
obrázka a pritlačte. Zafixujte zámok pomocou malého poistného pliešku.
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7 Určenie dĺžky medzikusu

Dĺžka medzikusu
pre koleno 70°

u
mm
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100

Dĺžku medzikusu môžete upraviť
podľa uvedenej tabuľky

u
h

L

L = dĺžka medzikusu

h
mm
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720

L
mm
0
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

8 Objímky
Objímky odpadových rúr montujte najmenej dve na
každý samostatný diel rúry. Maximálna vzdialenosť
medzi objímkami je 2 m. Do tehlovej alebo
kamennej steny vyvŕtajte otvor a použite objímku
s tŕňom, ktorú gumovým kladivom zatlčte do steny.
Do drevenej steny upevnite objímku samoreznými
skrutkami.

Objímky sú vybavené špeciálnym zámkom na jej
uzatvorenie. Pokiaľ budete potrebovať objímku
otvoriť, vložte skrutkovač do otvoru zámku
a opatrne vypáčte (pozri obrázky).

9 Odpadová rúra
Upravte dĺžku medzikusu odpadového odskoku podľa bodu 7
a pripojte k nemu dve kolená odpadového potrubia. Odpadovú rúru
tlakom nasaďte smerom hore. Jej dĺžku je potrebné upraviť pri
spodnom výtoku. Zasuňte výtokové koleno a upevnite ho nitmi
alebo skrutkami. Usaďte odpadovú rúru do zvislej polohy a uzamknite zámky objímok. Pokiaľ zapustíte odpadovú rúru do
kanalizácie, použite filter a spodný diel odpadovej rúry BUTK.
Čistenie: odstráňte všetky drobné odrezky, pliešky a piliny z povrchu
žľabu a rúr, kde by mohli korodovať a kaziť celkový vzhľad.
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Ďalšie doplnky
LindabRainline ponúka množstvo praktického príslušenstva, ktoré dovoľuje prispôsobiť systém Vašim potrebám

Strmeň
na prekrytie háku
Používa sa pri
renovácii starých
žľabových hákov,
pokiaľ sú ešte
použiteľné. Je
potrebné zistiť
veľkosť a tvar
pôvodného háku.

Vetvenie odpadových rúr
Použitie vetvenia odpadových rúr je zrejmé z obrázka
a uhol vetvenia je nastavitelný v rozmedzí 50-80
stupňov.

Výklopná
odbočka do sudu

Zábrana proti preliatiu žľabu

Zábrana sa umiestni do vnútorného rohu (pod
úžľabie), aby zachytila dažďovú vodu a tým
zabránila preliatiu žľabu. Existuje aj v rovnom
prevedení.

Špeciálna odbočka
pre tých, ktorí chcú
uschovať dažďovú
vodu napríklad
v sudoch. Vo
vyklopenej polohe
tečie voda priamo
do sudu.

Zachytávač a vyhadzovač nečistôt
Montuje sa na zvodové rúry. Efektívne zbiera
listy, vetvičky a ostatné smetie, ktoré môžu zapríčiniť upchanie. Napojovacia odstupňovaná
objímka je vhodná na väčšinu rozmerov
dažďových kanalizačných zvodov.

Žľabový roh

Žľabový roh je vylisovaný z jedného kusu (bez zvaru),
čo zabezpečuje plynulé prúdenie vody. Dodáva sa
v prevedení pre vnútorné i vonkajšie rohy.
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V súlade s prírodou
V modernom svete plnom nových
technológií je stále dôležitejšie mať na
pamäti životné prostredie. Tenkostenný
oceľový plech je materiál, ktorý počas
celého svojho životného cyklu nemá
záporný vplyv na životné prostredie.
Počas spotrebnej fázy tenký plech
nevylučuje žiadne škodlivé látky. Materiál
použitý na výrobu odkvapového systému
je recyklovateľný. Prakticky všetku oceľ je
možné opätovným pretavením použiť na
výrobu ďalších, nových výrobkov. Vplyv
procesu výroby na životné prostredie je
v našich továrňach zanedbateľný. Výrobky
z tenkého oceľového plechu i všetky
súvisiace výrobné procesy nezaťažujú
životné prostredie.
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Výrobky Lindab
pre zjednodušenie stavebných procesov
Odkvapový systém Rainline je iba
jedným zo širokej rady tenkostenných
oceľových výrobkov a systémov pre
stavebníctvo, ktoré Lindab vyvíja, vyrába
a dodává na trhy v celej Európe. Je veľmi
dobre známy pre svoju presnosť,
funkčnosť a jednoduchú montáž. To sú
vlastnosti charakteristické pre všetky
výrobky Lindab, či už ide o systémy
zastrešovania a oplášťovania budov
Topline,
Seamline
a
Coverline,
bezpečnostné prvky pre strechy
Protectline, systémy ľahkých konštrukcií
Construline, alebo systémy oceľových hál
Lindab Building System.

Výrobný závod Lindab Profil vo Švédsku

Politika akosti
a ochrany životného prostredia
Lindab vyvíja, vyrába a neustále uvádza na trh
nové produkty a systémy z tenkostenných
plechov pre stavebníctvo, s čo najmenším
vplyvom na životné prostredie pre dlhodobý
udržateľný vývoj. To znamená, že:
 Stále zvyšujeme znalosti a vedomie, týkajúce
sa otázok životného prostredia u všetkých našich
zamestnancov a zameriavame sa na naše hľadiská
životného prostredia.
 Sústavným zlepšovaním a preventívnou
činnosťou na všetkých pracoviskách sa usilujeme

o zlepšenie využitia našich zdrojov a zároveň
minimalizujeme vplyv na životné prostredie v prvom
rade v doprave a v používanom materiáli.
 Aktívne sledujeme zákony, ustanovenia
a plníme požiadavky úradov a informujeme,
ovplyvňujeme a kladieme požiadavky na dodávateľov,
zamestnancov, zákazníkov ...
 Podporujeme a zúčastňujeme sa výskumu
a vývoja v oblasti životného prostredia a aktívne sa
podieľame v tých oblastiach, ktoré sa stotožňujú
s naším pohľadom na životné prostredie.

Lindab Profil je jedným z podnikov zoskupenia
Lindab, ktoré majú certifikát na systém riadenia
životného prostredia podľa ISO 14 001.

Výrobný závod Lindab Profil v Českej republike
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LindabRainline

TM

jedna časť systému
Odkvapový systém

LindabRainline™
Strešná krytina

LindabTopline™
Rovinné plechy

LindabSeamline™
Trapézové plechy

LindabCoverline™

Bezpečnostné prvky striech

LindabProtectline™
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Severné Čechy
tel.: +4206724 089 837

Východné Čechy
tel.:2+420 602 241 202

Praha a1okolie
tel.: +420 602 313 545

Severná
Morava
3
tel.: +420 602 544 616

Južné a západné Čechy
5
tel.: +420 606 636 660

Južná
4 Morava
tel.: +420 602 296 409
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Lindab s.r.o.
Bratislava:

Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 4176 220-30

Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5363 0143-44
tel.: +421
+4212 25363
44870143-44
3014-5

Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava - Rača

Váš predajca

Tel.: +421 2 5363 0143-44, +421 2 4487 3014-5,
Lindab s.r.o.
Fax: +421
2 5363
0145,
2 4468
1653
Bratislava: org. zložka,
Mlynské
Nivy
54, +421
821 05
Bratislava
Spišská Novátel.:
Ves:+421
Radlinského
20,
052
01
Spišská
Nová
2 5363 0143–44, fax: +421 2 5363Ves
0145
Tel.: 1081/6,
+421 53 161
417600
220-30,
+421 53 4492 494
Praha:
Na Hůrce
PrahaFax:
6-Ruzyně
Praha:
Na Hůrce
1081/6,
Praha
6-Ruzyně
Tel: +420
233 107
200, 161
Fax:00
+420
233
107 250
Tel.:2933/111,
+420 233 107
Fax: +420 233 107 250
Ostrava:
Místecká
703200,
00 Ostrava-Vítkovice
Ostrava:
Místecká
2933/111,
703+420
00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420
596 227
067, Fax:
596 227 068
Tel.: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068
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