
 

Stream Lined® Rain: 

innovatief, stijlvol en eenvoudig te plaatsen 

regenafvoersysteem 

 

INNOVATIEF CONCEPT 

Het "Stream Lined® Rain" concept bestaat uit twee geëxtrudeerde, aluminium elementen: een muurprofiel en een 

regenafvoerbuis. De afvoerbuis wordt door middel van een innovatief bevestigingssysteem op het muurprofiel 

geklikt waardoor we een strak design verkrijgen zonder beugels of zichtbaar bevestigingselement. 

MUURPROFIEL 

Het muurprofiel heeft elke 50 cm een perforatie waarmee het tegen de muur wordt 

vastgezet. Deze perforaties laten toe de eventuele oneffenheden van de muur op te vangen.  

Dit muurprofiel wordt standaard mat-zwart geanodiseerd aangeleverd maar kan als optie ook 

mat-natuurkleur geanodiseerd worden of in een RAL-kleur worden besteld. 

De bevestiging kan zowel gebeuren op gevelsteen als op crepi als op niet-keramische 

gevelafwerking (hout, zink, aluminium) met achterliggende isolatie. Lees daartoe onze 

plaatsingshandleiding voor alle details. 

REGENAFVOERBUIS 

De regenafvoerbuizen zijn vierkant en kunnen geleverd worden in de maten 80/80 of 

100/100 mm, mat-zwart of mat-natuurkleur geanodiseerd of gelakt in RAL-kleur. De 

afvoerbuizen kunnen zowel op de muur als in een muur-nis gemonteerd worden.    

Het muurprofiel en de regenafvoerbuis zijn te verkrijgen in verschillende lengtes tot 

maximaal 7 meter. Verdere verlenging van de afvoerbuizen is mogelijk met een speciaal 

ontwikkeld tussenstuk. Aansluitbochten kunnen op maat gemaakt worden in dezelfde  

uitvoering als de afvoer. 

ONDERSCHEIDENDE VOORDELEN 

De belangrijkste en unieke voordelen van het "Stream Lined® Rain" concept zijn: 

 Esthetische afwerking in lijn met de stijl van uw woning.  

U investeert veel geld in uw woning. De afwerking met een stijlvol "Stream Lined® Rain" afvoersysteem zal 

uw woning een extra dimensie geven op gebied van design. 

 Eenvoudig te monteren zonder beugels.  

Beugels zijn overbodig met ons nieuw, gedeponeerd bevestigingssysteem. Bovendien is de plaatsing 

eenvoudiger en sneller dan de conventionele systemen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de 

plaatsingshandleiding op onze website. 

 Zonder las- of plooinaden.  

Onze systemen worden geproduceerd in een extrusie proces waardoor we volle, gesloten afvoerbuizen 

kunnen aanbieden die steviger zijn, geen lasnaden vertonen en ook nog eens mooier ogen. 

 Beschikbaar in alle RAL kleuren en met tal van oppervlakte-effecten. 

De regenafvoerbuizen zijn beschikbaar in een brede waaier van RAL kleuren en kan optioneel worden 

aangeboden met verschillende oppervlakte-effecten zoals koperkleurig, inox look, geborsteld, geanodiseerd. 



 Uiterst robuust en toch licht. 

Onze afvoerbuizen hebben een wanddikte van 2 mm rondom terwijl een zinken afvoer bijvoorbeeld typisch 

slechts 0.8 mm heeft! Dit maakt de plaatsing van een voetbuis onderaan, in bijvoorbeeld gietijzer, overbodig 

en het geheel is uitzonderlijk stevig en robuust maar toch licht.  

 Zeer hoge corrosiebestendigheid en lange levensduur. 

Door het gebruik van aluminium en de meest geavanceerde coating technieken hebben onze 

afvoersystemen een uitgesproken corrosieweerstand waardoor een lange levensduur gewaarborgd is.  

 Duurzaam 

Onze producten worden geproduceerd uit billets van een gecertificeerde aluminium legering 6063 T66. Door 

gebruik te maken van dit gerecycleerd, gecertificeerd aluminium, kunnen wij de kwaliteit van onze 

producten garanderen en dragen wij ons steentje bij tot duurzaam ondernemen. 

 Onderhoudsvriendelijk.  

Onze afvoeren zijn gemakkelijk te reinigen zodat u steeds weer de oorspronkelijke afwerking of kleur 

verkrijgt. 

HOEVEEL KOST "Stream Lined® Rain"? 

De totale prijs, geplaatst door uw installateur, zal uiteindelijk afhangen van 

de door u gekozen afvoerbuis dimensie, de totale benodigde lengte, de 

kleur of afwerking die u kiest, de aansluitbochten die uw specifieke woning 

nodig heeft, de prijs van het plaatsen.  

Als richtprijs kunnen wij u echter meegeven dat het  

"Stream Lined® Rain" concept te verkrijgen zal zijn vanaf 55 € per lopende 

meter (21% BTW inclusief). Dit is de prijs voor de eindgebruiker zonder 

plaatsingskost en voor het volledige systeem, muurprofiel en afvoerbuis 

samen. 

NOG NIET OVERTUIGD? 

U investeert veel geld in uw woning. Waarom deze dan ook niet afwerken 

met duurzame design? 

CONTACTEER ONS OF BEZOEK ONZE WEBSITE 

www.streamlined.be           info@streamlined.be 


