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Lindab Tagrender:

1530.01

Regn med mere

Holdbare
løsninger
I Lindabs brede
sortiment af tagrender finder du
former og farver
efter behag og
behov. Det eneste,
der ikke er valgfrit,
er Lindabs velkendte kvalitet, den
enkle montering og
de 20 års garanti.

Når du bygger, så bygger du for

Stærkt og smukt i årtier

fremtiden. Huse, lejligheder, lager

Lindab Tagrender er konstrueret af

haller, kontorbygninger og andet

de stærkeste materialer på markedet

byggeri skal holde i mange år, og det

og designet til at udgøre en effek

stiller krav til materialer, håndværk

tiv og æstetisk finish på dit byggeri.

og finish.

Vi giver 20 års garanti på gennem
tæring af tagrenden, og udseendet

Kender du nedbørsmængden

holder mindst lige så længe. Med

i 2034?

flere forskellige profiler og farver

Uanset om du bygger et parcel

finder du nemt den tagrende, der

hus, en industrihal eller en

fuldender dit byggeri.

staldbygning, er det en investering
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i fremtiden. Og fremtiden bliver

Effektiv og enkel montering

våd! Alle klimamodeller spår mere

Glem alt om lim, lodninger og spe

og kraftigere nedbør i de kom

cialværktøjer. Det unikke klik-system

mende år. Det stiller nye krav til

gør montage af tagrenderne helt

dit byggeri og – ikke mindst – dine

enkel. Det sparer tid, minimerer risi

tagrender. De skal holde længe, og

koen for fejl og gør, at tagrenderne

de skal holde til mere.

kan monteres i al slags vejr.

Modelbillede: HusCompagniet

Tagrender skal ikke bare tage fra. De skal
også tage sig ud. Derfor er holdbarhed og
design to sider af samme stærke sag med
Lindab.

Lindab Tagrender fuldender
helheden med respekt for
detaljen. Det gælder, uanset
om der er tale om bolig- eller
industribyggeri.

Lindab har er et komplet program indenfor
tagrender. Nemt at overskue og enkelt at
montere med det unikke klik-system.
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Forenklet og
forstærket
Større byggerier til
industri og landbrug stiller større
krav til styrke og
holdbarhed. Lindab
Tagrender er skabt
til at holde. En
enkel og stærk
løsning, der understøtter økonomien i
dit byggeri.

Tagrenderne er en vigtig del af inve

Kvalitet og styrke, du kan

steringen; både når du bygger nyt,

regne med

og når du renoverer. De skal lede

Sortiment og rådgivning er nogle af

regnvand hurtigt væk fra bygningen.

grundene til, at Lindab Tagrender

Materialer, finish, dimensionering og

er mange fagfolks foretrukne. Men

montage skal være i orden.

kvaliteten er måske den afgørende
årsag.

Stærkt sortiment og rådgivning
Hverken krav eller udfordringer er

Styrken gælder også finish på tag

mindre, når det gælder større byg

renderne med vores stærke HBP

gerier til industri og landbrug. Med

Topcoat. Den sikrer, at de klare far

Lindab får du både en lang holdbar

ver – ligesom tagrenden som helhed

hed på dine tagrender, og en solid

– holder i længere tid og er med

rådgivning.

til at gøre de 20 års garanti til en
selvfølge.

Og det allerbedste: Du får det hele

Så nemt er det at montere
Lindab Tagrender
Ingen lim. Ingen lodninger. Ingen
specialværktøj.
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på ét sted. Både det komplette pro

Lindabs særlige klik-system gør

duktsortiment og den rådgivning,

oven i købet den gode kvalitet nem

der sikrer, at du vælger den optima

at montere uden nogen former for

le løsning.

lim, lodninger eller specialværktøj.

Fremtidens klima stiller større udfordringer
til byggeri - ikke mindst til tagrenderne. Du
kan roligt regne med Lindab Tagrender.

End ikke det bredeste sortiment kan opfylde ethvert behov,
og selvom vores standard-sortiment er bredt, så kan der opstå
behov for specielle løsninger.
Derfor tilbyder vi fremstilling af
kundetilpassede løsninger til
netop dit byggeri, så du ikke er
låst af vores standard-sortiment.

De 11 forskellige farver
i tagrendeprogrammet
inkluderer naturligvis også
de mest gængse Lindabfarver. Dermed er det nemt
at kombinere tagrenderne
med Lindabs profilplader og
tagstensprofilplader for et enkelt
og fuldendt byggeri.

De rektangulære tagrender er
et unikt Lindab-produkt, som
for eksempel kan give moderne
byggeri en helt særlig finish.
Du kan læse mere om de
rektangulære tagrender på
side 10-11.

Ethvert byggeri er en investering. Tagrender fra Lindab er med til at sikre investringen takket være lang holdbarhed i både kvalitet og finish. Der findes en Lindab tagrendeløsning til
ethvert byggeri inden for både privat og industri.
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En investering
i fremtiden
Dit hus er mere end et tag over

Dine tagrender skal holde i mange

hovedet. Det er et udtryk for din

år. Og du skal kunne holde ud at se

smag og stil, og det er en investe

på dem i mange år.

ring i din og familiens fremtid.
Kvalitet indefra og hele vejen ud
Stilen skal være sikker, og inve

Lindab Tagrender er konstrueret

steringen skal beskyttes. Lindab

til at bevare både form og finish i

Tagrender understøtter begge dele.

mange år. Den særlige konstruktion,
som du kan se mere om på side 13,

Tagrender behøver ikke længere
være noget, der bare skal falde
i ét med facaden. Med 11 forskellige farver i sortimentet har
Lindab markedets mest alsidige
program inden for tagrender.

Form og funktion i forening

inkluderer blandt andet den særlige,

Du kan betragte tagrenderne på

PVC-frie HBP Topcoat, der beskyt

dit hus som, ”noget der bare skal

ter tagrenden. Men med Lindab

være der.” Du kan også betragte

Tagrender kan du regne med endnu

dem som en del af det, der gør dit

mere. Hvis du også ser tagrender

hus til et hjem – til noget særligt.

ne som en del af husets finish, vil

Uanset hvilken betragtning du hæl

du påskønne det brede udvalg af

der til, så er Lindab Tagrender en

profiler, f.eks. den rektangulære tag

god løsning.

rende, og de 11 forskellige farver
inklusiv den flotte Dark Silver.
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Når Lindab er præget i tagrenden, så er det et udtryk for, at
dit byggeri er præget af kvalitet.
Hele Lindabs brede sortiment
af tagrender er konstrueret med
udgangspunkt i styrke fra inderst
til yderst.
Det gælder både for selve tagrenderne og det hus, de bliver
monteret på. Den enkle montage gør det også nemt at udskifte
gamle, skjulte tagrender med
Lindabs synlige, og det
sikrer en meget bedre holdbarhed af træværket. I nogle
tilfælde kan en udskiftning ligefrem redde træet.

Lindabs vandalrør består af forstærkede komponenter og
egner sig særligt godt til udsatte
steder, hvor nedløbsrøret risikerer stød og slag.
Vandalrørene sikrer både rør og
murværk mod skader og hærværk, og det kan hurtigt blive
en god investering. Forsikringen
dækker nemlig ikke hærværk
på nedløbsrørene på boliger og
andre ejendomme.

Lindab Tagrender beskytter din investring
med stil. Tagrendernes særlige konstruktion og overfladebehandling gør de 20 års
garanti til en helt naturlig ting.

Vandalrøret er som standard
udviklet i 2 mm galvaniseret stål
med pulverlakeret overflade,
men kan også fås i rustfrit stål.
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Én for alle …
byggerier
Fordi der er forskel
på byggerier, skal
der selvfølgelig
også være forskel på tagrender.
Lindab har et bredt
udvalg og med
sikkerhed også en
mulighed, der passer til dit byggeri.

Dark Silver
Lindab Dark Silver er den nyeste tilføjelse til Lindabs palette af tagrender. Dark
Silver ligner det, den er: En smuk og
stærk finish på ethvert byggeri. Nu er det
for alvor relevant at tænke tagrenderne
ind som en væsentlig del af bygningens
æstetiske udtryk og ikke som noget, der
bare skal være der. Form og funktion
kan udgøre en enhed.

8

Lindab Tagrender i stålmetallic er så

Lindab Tagrender er enkle at mon

universelle, at de kan anvendes til

tere takket være det særlige

alle byggeopgaver. Villaer, rækkehu

klik-system, der gør både lim, lod

se, carporte, industrihaller, stalde og

ninger og specialværktøj overflødigt.

meget mere.
Lindab har produceret tagren
Tagrenden har stålets styrke og et

der i 55 år, og derved har vi blandt

klassis klook, som holder i mange

andet opbygget en stærk distributi

år takket være den særlige overfla

on. Farven stålmetallic er f.eks. altid

debehandling. Derfor er de 20 års

på lager hos ca. 250 forhandlere og

garanti en selvfølge.

byggemarkeder over hele landet.

Kobber med stålets styrke
Lindab Tagrender i kobbermetallic giver
dit byggeri en særlig og eksklusiv finish.
Den flotte overflade giver bygningen et
æstetisk løft og er så stærk, at den holder i mange år. Kobber vil normalt blive
grønt eller sort med tiden, men det
gælder ikke Lindab Tagrender i kobbermetallic. En eksklusiv løsning, der ser ud
af meget mere, end den koster.

Sort
Lindab kan bruges til både nybyggerier
og renoveringsopgaver. De 11 forskellige farver giver alle muligheder for at lade
tagrenderne bidrage til et flot facelift af
dit byggeri, hvad enten det er privateller industribyggeri. Sorte tagrender kan
for eksempel give et anderledes og eksklusivt look til din facade og til bygningen
som helhed.

Lindabs
farveprogram
Stålmetallic
Nærmeste
Ralfarve: 9006
Dark Silver
Nærmeste
Ralfarve: 9007
Kobbermetallic
Nærmeste
Ralfarve: 8003
Antikhvid
Nærmeste
Ralfarve: 9002
Mørkegrå
Nærmeste
Ralfarve: 7011
Sort
Nærmeste
Ralfarve: 9005
Armygrøn
Nærmeste
Ralfarve: 6020
Teglrød
Nærmeste
Ralfarve: 8004
Kaffebrun
Nærmeste
Ralfarve: 8019

Bemærk: De trykte farver og
RAL-numre er kun vejledende.
Kontakt Lindab for en farveprøve
med de korrekte farver inden
bestilling eller specifikation.
Forbehold for ændringer.

Mørkerød
Nærmeste
Ralfarve: 3009
Brun
Nærmeste
Ralfarve: 8017

9

Rektangulære
tagrender
Det behøver ikke være firkantet.

der skaber harmoni og fuldender

Men det kan godt. Lindabs rek

udtrykket i en moderne byggestil.

tangulære tagrender er et godt
eksempel på, at vi præger udviklin

Kvaliteten og holdbarheden i

gen i stedet for bare at følge den.

Lindabs rektangulære tagrender
er nøjagtigt den samme som i det

Få mere inspiration og se
vores produkter her:
nyetagrender.dk
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De rektangulære tagrender giver dig

øvrige Lindab tagrendesortiment.

mulighed for at skabe et anderledes

Uanset hvilken stil, farve og facon,

udtryk i forbindelse med dit nybyg

du vælger, så får du tagrender,

geri eller dit renoveringsprojekt. De

som holder både form og finish i

kan også være det logiske valg,

mange år.

Kun Lindab giver dig mulighed
for at give dit byggeri en
moderne og anderledes finish
med reksangulære tagrender.
En særlig løsning, som både kan
skabe harmoni og kontrast alt
efter byggeriets karakter.
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Stål, stil og styrke
fra inderst til yderst
Uanset om tagrenderne skal
fremhæve facaden
eller falde i ét med
den, så er de en
integreret del af dit
byggeri. Og ligesom resten af byggeriet skal de holde
både form og finish
i mange år – fra
inderst til yderst.

Lindab Tagrender er skabt ud fra

Derfor får du de forskellige mulig

holdbarhed i både materialerne og

heder i både farver og faconer.

æstetikken. Styrke er nøgleordet for

Tagrender behøver ikke være noget,

både konstruktion og finish, uan

der bare er der. De kan være med til

set hvilken farve og form du vælger.

at fuldende dit byggeri.

Tagrenderne skal ikke bare holde
i mange år. De skal også være til
at holde ud at se på. Og mere til.

Stærk konstruktion og finish
med 20 års garanti
Lindab Tagrender er fremstillet af varmgalvaniseret, koldvalset stål.
Overfladebelægningen er påført stålpladen i en 3-lags, dobbeltsidet
opbygning med et passiviseringslag, en primer og en HBP Topcoat,
som kombinerer de bedste egenskaber fra andre overfladetyper.
Den er stærkere, den er hårdere, og den er fremstillet uden PVC.
Farverne er klarere og holder længere.

HBP Topcoat
Primer
Passiviseringslag
Zinklag
Stål
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En komplet løsning
Lindab har er et komplet tagren

Du kan selvfølgelig også finde alle

desystem, der indeholder alle de

former for inddækninger i de gæng

specialprodukter, du kan få brug for

se farver, så du kan fuldende et

i forbindelse med montagen: rende

smukt helhedsindtryk.

vinkler, vandudtag, grenrør osv.

Det fleksible og justerbare konsoljern
Konsoljernene kan justeres fra 0-45 grader, hvilket gør kiler og andre ekstra
besværligheder overflødige. De er ideelle til renovering, fordi de skrues
direkte fast på sternen.

Stærke rendejern
der holder ...
Montageafstand 60-80 cm.

Med Lindabs særlige kliksystem skal tagrenderne
bare klikkes på plads i

De stærke rendejern fra Lindab kan monteres med en afstand på 60-80 cm. Herefter er
det blot at klikke tagrenderne på plads.

de stærke rendejern eller
konsoljern. Det sparer tid
og penge.
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Det komplette Lindab tagrendeprogram:
KFM / KFL21 / KFL35
Rendejern
SSK
Justerbart konsoljern,
0-45º

STAG
Stangbånd

KO7 / K16 / K21 / K24 / K33
Rendejern

SKM / SKL / SKXL
Klik-rendejern

KFK
Konsoljern

R
Halvrund tagrende

RGV / RGH
Endebund

RG
Endebund

RGHT / RGVT
Endebund med tud

RSK
Samlestykke
OMV
Tudstykke

TB
Dækkappe

BK45 / BK70 / BK85
Bøjning

RVY45 / RVY90
Udv. gering 45º/90º

RVI45 / RVI90
Indv. gering 45º/90º
GROR
Grenrør stilbart
50-80º

MST
Mellemstykke

FUTK
Mellemstykke
med fældbart
udløb

BK45 / BK70 / BK85
Bøjning
OSK
Skyllestykke til gering

RVK
Vandudtag
med studs
til slange

SSVH
Rørholder, træ

OSKR
Skyllestykke til
tagrende

BUTKDS
Skråt
skydestykke
med løs
brøndkrave
BROK

BUTK
Skydestykke
lige med
krave

SSV + SST
Rørholder + spyd til mur
SROR
Nedløbsrør

DVSIL
Rensesi

RT
Rensestykke

SLS
Selvrensende løvsi
BROKP
Brøndkrave til
110 mm PVC muffe

Se www.lindab.dk
for montagevejledning og yderligere
information om de
enkelte produkter,
herunder rektangulære tagrender.
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SOKN
Sokkelknæ

UTK
Udskud

MRT
Muffe til rensestykke

SRORM
Samlemuffe

Regn med Lindab,
hvor det passer dig
Vi har udviklet en smart og effektiv

Uanset om du bruger pc, tablet eller

beregner, der forenkler dit bygge

smartphone har vi gjort det nemt,

ri og gør det lettere for dig og dine

hurtigt og overskueligt for dig.

kunder at vælge tagrender. Når du
har valgt byggeri og indtastet mål,

Prøv Lindabs tagrendeberegner på

får du komplette styklister og priser.

www.nyetagrender.dk
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Lindab – vi forenkler byggeriet
Lindab forenkler byggeriet ved at udvikle og fremstille kvalitetsprodukter og -løsninger.
Vi vil til enhver tid være vores kunders foretrukne
leverandør af ventilations- og byggekomponenter,
og derfor arbejder vi altid ud fra fire nøgleord:
Viden, Tillid, Sortiment og Tilgængelighed.
Det gør os til en kompetent og alsidig leverandør,
der altid tager udgangspunkt i kundens virkelighed.
Hos Lindab tror samtlige 4400 ansatte i 32 lande
på orden og klarhed i alle forhold. Vi er jordnære,
og vi arbejder altid for vores kunders succes.
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