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Jakie s  najpowszechniejsze problemy 
z rynnami? Zbyt p ytkie koryta, któ-
re b yskawicznie wype nia si  li -

mi. Co wi cej – nawet w lecie wystarczy 
intensywniejszy deszcz, aby woda zacz -
a przelewa  si  na boki. Newralgicznym 

punktem tradycyjnych rynien s czenia 
kolejnych odcinków koryta. Ka de czenie 
to potencjalne ród o problemów. Wreszcie 
– materia . W naszym klimacie lód i nieg 
b yskawicznie zniszczy ka de tworzywo 
sztuczne, a tak e podatn  na korozj  stal. 
Mo na powiedzie , e aden b d w wybo-
rze rynien nie ujdzie na sucho.
 Rozwi zanie powy szych problemów 
jest dosy  oczywiste: rynna powinna sta-
nowi  jedn  ca o  (bez osobnych odcin-
ków, czonych czy spawanych). Powinna 
te  by  wykonana z odpornych na znisz-
czenie materia ów – takich, jak metal i alu-
minium. Takie rozwi zanie jest ju  do-
st pne na rynku w postaci Systemu Rynien 
Ci g ych DTC. In ynierowie tworz cy sys-
tem, rozwi zali jednocze nie kilka innych 
kwestii, zwi zanych z produkcj  i monta-
em rynny.

 Po pierwsze: d ugo . Pojedyncza ryn-
na ci g a wykonywana jest na ca  d u-

go ciany budynku. Mo e liczy  nawet 
50 m. Transport takiego koryta by by do-
sy  skomplikowany, a na pewno wymaga -
by specjalistycznego sprz tu. Na szcz cie 
nie jest to konieczne, poniewa  technolo-
gia produkcji rynien ci g ych DTC pozwa-
la na ich wytworzenie bezpo rednio na 
placu budowy. Transport nie jest zatem po-
trzebny – wyprodukowan  rynn  wystar-
czy podnie  na odpowiedni  wysoko
i zamontowa  j  na cianie budynku.
 W podobny sposób rozwi zano tak e
kwesti  mocowania akcesoriów. Wszystkie 
montuje si  jeszcze na ziemi, a po podnie-
sieniu rynny jedynie przyczepia si  goto-
we koryto do desek okapowych lub haków. 
Znacznie skraca to czas pracy, zwi k-
sza tak e precyzj , poniewa  robotnikom 
o wiele atwiej jest zamontowa  akcesoria 
na sta ym, stabilnym pod o u, ni  na cia-
nie, pracuj c „w powietrzu”. 
 Ca o  prac nad wykonaniem rynien 
w redniej wielko ci domu trwa zaledwie 
8–10 godzin. To jedyny czas, który trzeba 
im po wi ci , poniewa  nie wymagaj ad-
nych pó niejszych prac konserwacyjnych. 
Ze wzgl du na indywidualn  produkcj
pod k tem konkretnego budynku, nie po-

woduj  tak e adnych strat materia ów – 
zu ywa si  go dok adnie tyle, ile wymaga 
dany obiekt. Po monta u rynny nie trzeba 
tak e przeprowadza adnych prac porz d-
kowych.
 System Rynien Ci g ych DTC produko-
wany jest w wielu kolorach. Ma to du e
znaczenie nie tylko w przypadku domów 
jednorodzinnych, ale tak e zabytków czy 
budowli sakralnych – a w a nie ich zarz d-
cy coraz cz ciej decyduj  si  na monta
rynny ci g ej. Tak e obiekty u yteczno ci 
publicznej i hale (przemys owe czy rekre-
acyjne) umo liwiaj  zastosowanie syste-
mu.

Rynny na wiele latOfercie rynien zaczynamy 
przygl da  si  dok adniej na 
ogó  dopiero wtedy, gdy stara 
rynna na naszym budynku 
zaczyna przecieka . Nie trzeba 
wiele czasu, by przekona
si , czy zamontowane koryto 
b dzie solidne i trwa e – je li 
wybierzemy le, pierwsze 
problemy pojawi  si  ju
w ci gu najbli szego sezonu 
jesienno-zimowego. Dlatego 
wszelkie decyzje zwi zane
z zakupem rynny warto 
podejmowa  w a nie teraz. 
I zawsze po dok adnym 
przeanalizowaniu oferty.
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