
Aquila™ vattenavrinningssystem
Vacker lösning med 15 års funktionsgaranti



Tata Steel, tidigare Corus, är en av Europas 
största stålproducenter. Vi tillgodoser 
marknader med höga krav över hela värl-
den, bland annat flyg- och rymdindustrin, 
fordons-, bygg-, kraft och energi- samt för-
packningsbranschen. Våra primära stål-
produktionsanläggningar i Storbritannien 
och Nederländerna stöds av vårt globala 
försäljningsoch distributionsnätverk.

IInnovation och kontinuerliga förbättringar är
kärnan i vår verksamhetsstrategi. Vårt mål är
att skapa ett mervärde genom stålprodukter
som utvecklas på ett hållbart och långsiktigt
sätt i kombination med vår oslagbara
kundsupport. Genom att samarbeta med dig,
hittar vi de bästa lösningarna som tillgodoser
dina behov och hjälper företaget att utvecklas.

Våra europeiska anläggningar är dotterbolag
till Tata Steel Group som är en av världens
10 ledande stålproducenter. Med verksamhet
i nästan 50 länder har Tata Steel Group till-
sammans med de europeiska anläggningarna 
samt Tata Steel Thailand och NatSteel Asia, 
cirka 80 000 anställda på fem kontinenter och 
en produktionskapacitet på över 28 miljoner 
ton råstål.

Tata Group
Tata Steel ingår i Tata Group, ett diversifierat
globalt bolag med verksamhet på alla 
världsmarknader. Företagen i Tata Group
bedriver verksamhet i 7 sektorer- råvaror,
teknik, IT och kommunikation, energi, tjänster,
konsumentprodukter och kemikalier.

Under de senaste tio åren har koncernen
expanderat globalt och äger numera kända
varumärken som Tetley, Jaguar och Land
Rover. Med uppköpet av Corus 2007 har Tata
Steel säkrat en plats bland världens 10 ledande
stålproducenter. Bolaget är numera Tata
Groups flaggskepp.

Hållbar Utveckling
Stål är ett oumbärligt material som före-
kommer överallt och kommer att användas
i framtidens produkter. Stål är ett material som
används och inte förbrukas. Det kan återvinnas
och användas på nytt, gång på gång, utan att
kvaliten försämras. På Tata Steel engagerar vi
oss för att tillverka de produkter som samhället
kräver och tillverka produkterna på ett
ansvarsfullt sätt.

I praktien betyder detta att vi
engagerar oss i att:
✓ Producera stålprodukter för framtiden
✓ Investera i miljömässigt hållbar
 stålproduktion
✓ Förbättra våra befintliga processer
✓ Effektivisera återvinningscykeln

Med våra stålprodukter tillverkar våra kunder
säkrare bilar, energisnålare byggnader och
effektivare infrastruktur, återvinningsbara
förpackningar och många andra produkter
som främjar en hållbar utveckling.

Klimat för byggbranschen
Tata Steel har en hög kapacitet för tillverkling
av paneler och profiler. Vi är det enda
företaget som har ett heltäckande utbud
av isolerade paneler, underkonstruktioner,
fasader och tak som tillverkas i samma
anläggning tillsammans med stöd av en global
organisation och leverantörskedja.

Med denna stora produktportfölj och många
års erfarenhet kan vi erbjuda optimala
lösningar som uppfyller kriterierna för alla
tänkbara projekt.

Tack vare oslagbar teknisk support, praktisk
handledning prestanda och kvalitet som
förväntas av en av branschens mest betrodda
varumärken kan våra kunder överträffa sina
uppdragsgivares förväntningar.

Ett globalt 
VarumärkE



aquilaTM

DEt starka
ValEt
Tata Steels vattenavrinningssystem,
Aquila™, avslutar snyggt och harmoniskt
byggnadens arkitektoniska uttryck med 
sina rena linjer och enhetliga design.

Aquila™ höjer både byggnadens kvalitet och
skyddar murverk och träfasad mot skador gen-
om att leda bort regnvatten på ett säkert sätt. 
Med en stark stålkärna och ytbehandling har 
Aquila™ förstärkt hållbarhet och lång livslängd.

Köp allt på samma ställe
Tata Steel gör det enkelt och fördelaktigt att
samla inköp av hela vattenavrinningssystemet
på ett ställe. Välj Aquila™ vattenavrinningssy-

stem och få tillgång till ett komplett sortiment, 
som – bokstavligt talat – kommer runt överallt 
och klär byggnaden.

Aquila™ vattenavrinningssystem gör monte-
ring, utbyggnad och underhåll enkelt och des-
sutom behövs inga specialverktyg. Aquila™ 
finns i 125 mm och 150 mm hängrännor samt 
90 mm och 100 mm stuprör. Alla komponenter 
har en genomgående design som skapar hel-
het från detalj till färdig lösning.

Resultatet är en enkel och tidsbesparande
montering – med ett snyggt och sammanhän-
gande utseende.

kValitEt inifrån
och ut

sort ral 9005 /
aquila® polyester

hvid ral 9002 /
aquila® polyester

silver / 
aquila® polyester

aluzink /
aquila® aluzink

Aquila™ vattenavrinningssystem är i särklass
robust, snyggt och hållbart. Systemet finns i 
olika overflader och farver som håller sig vack-
er i många år. Hållbarheten säkras ytterligare
genom en garanti utöver det vanliga: Aquila™
har inte mindre än 15 års funktionsgaranti.

Läs mera om Tata Steels omfattande
garantibestämmelser på www.tsbsnordic.se

Lämpligt för privat,
industri och lantbruk
✓ Stark ytbehandling
✓ Stort sortiment för individuella behov
✓ Populära färgmöjligheter
✓ Bevarar utseendet
✓ Solid och garanterad hållbarhet

Estetisk och vackrare än vackert
AquilaTM i Aluzink är baserat på ett hög-
kvalitativt stål belagt på båda sidor med en 
aluminium/zinklegering. Dess egenskaper ger 
solida fördelar i form av utmärkt korrosions-
beständighet och lång hållbarhet.

AquilaTM i Aluzink är speciellt designad för 
byggnader med höga estetiska krav. Aluzink 
har ett mycket attraktivt utseende och håller
år efter år.

Aquila™ polyesteryta
Polyesterytan är en jämn och mjuk
polyesterbeläggning. En ekonomisk och
lämplig yta för krävande användning. Ytan
är baserad på en galvaniserad kärna av
kvalitetsstål, producerad i enlighet med EN
10326/103227 med zinkmetallbeläggning på

båda sidorna. Polyesterbeläggning skyddar
effektivt mot korrosion och ger en enastående
korrosionsbeständighet.

Vackert och starkt
✓ Nyanser, kulörer och sortiment som passar 

till byggnaden
✓  Tål belastningen från en stege som lutas 

mot hängrännan
✓  Behåller utseendet år efter år
✓  Forslar bort regnvattnet från byggnaden på 

ett säkert sätt

Hängrännor i polyester finns i de mest
populära färgerna, svart, vit och silver som
utmärker sig genom god UV-beständighet.



nytt VattEnaVrinningssystEm 
– lEkanDE lätt och EnkElt
Alltid professionella resultat
Tata Steel är en del av Europas näststörsta
stålkoncern Tata Steel. Det är din solida
säkerhet för den högsta nivån inom kvalitet
och teknologi, uppbackat av marknadens 
mest utbyggda och trovärdiga garantier.

Hål i rännan kan bli kostsamt
En otät ränna kan bli dyrt. Vatten och frost kan
få murverket att spricka och trafasaden att
murkna. Det lönar sig att kontrollera stopp 
och otätheter i rännan. Eventuella otätheter 
kan alltid lagas, men en dag är det enda rätta 
att byta hela vattenavrinningssystemet.

Nya hängrännor och stuprör på rekordtid
Aquila™ hängrännor och stuprör av stål kan
beställas i flera längder och färger, anpassat
efter det enskilda behovet. Samtidigt är de

mycket monteringsvänliga och så enkla att 
sätta upp att man inte behöver vara professio-
nell hantverkare för att få ett snyggt resultat. 
Varken skarvar eller ändstycken skall lödas och 
arbetet kan utföras med vanliga handverktyg.

Användarvänligt
På Tata Steel hemsidan www.tsbsnordic.se
finns användarvänliga monteringsanvisningar,
anvisningar om möjligt underhåll – bara att
ladda ner.

Aquila™, lätt och enkelt
✓ Lätt att sätta samman och montera
✓ Klara rekommendationer för hållbarhet
✓ Täcker alla byggnadens krav på avvattning
✓ Allt i ett sortiment
✓ Kräver inga specialverktyg
✓ Detaljerade monteringsanvisningar

Stuprör
Typenr.  Sortiment
280  Stuprör
281  Rörvinkel
282  Grenrör
283  Utkastare
284  Brunnsutkastare
286  Fällbar utkastare
287  Mellanstycke
290  Rörsvep för sten
291  Rörsvep till trä
292  Renstratt
293  Muff till renstratt
295  Renstratt, Lövis
296  Påskjutsrör
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Hängrännor
Typenr.  Sortiment
250  Hängränna
252  Ränngavel m. packning 
253  Rännskarv
254  Omvikningskupa
255  Rännvinkel, Ytter
256  Rännvinkel, Inner
259  Rännkrok, Lång
260  Kompakt rännkrok
261  Justerbar rännkrok
262  Rännsil
263 Stagband





Tata Steel – så behöver
du bara handla på ett ställe

Vi har lagt ner stort arbete på att säkerställa
att denna publikation inte innehåller några fel,
men Tata Steel Europe Limited och dess 
dotterbolag påtar sig inget ansvar för fel eller 
information som visar sig vara missvisande. 
Förslag till eller beskrivning av produkter eller 
arbetsmetoders slutanvändning är endast 
avsedda som orientering och Tata Steel Europe 
Limited och dess dotterbolag påtar sig inget 
ansvar för detta.
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