
prezentacja firmowa 

Plastmo Polska Sp. z o.o. pierwszy producent systemów ryn-

nowych w Polsce istnieje na polskim rynku od 1992 roku.

Wszystkie wyroby charakteryzują się najwyższą jakością

i mają niezbędne normy oraz atesty dopuszczające je do sto-

sowania w budownictwie, tj. deklaracje zgodności, atest hi-

gieniczny PZH oraz atesty międzynarodowe. Produkty speł-

niają również normy EN-607 (systemy PVC) i EN-612 (syste-

my metalowe Plastal). W 2004 roku firma została uhonoro-

wana, za swoje wyroby, Medalem Europejskim, w 2005

otrzymała Złote Godło „Laur Konsumenta” oraz została wy-

różniona Gazelą Biznesu za swoje wyniki finansowe. 

SYSTEMY RYNIEN PVC

Orynnowanie, zaprojektowane przeszło 50 lat temu, obec-

nie jest w całości produkowane i ciągle udoskonalane na te-

renie naszego kraju przez Plastmo Polska. System PVC „Pla-

stmo”, sprawdzony w ostrym i bardzo zmiennym klimacie

skandynawskim, prawidłowo funkcjonuje przy zmianach

temperatur otoczenia od -50°C do + 50°C. Tworzywo, z któ-

rego wytwarzany jest system ma dużą odporność na pro-

mieniowanie słoneczne, deszcz, korozję, chemikalia oraz za-

pewnia długą żywotność systemom rynnowym. 

Specjalne wywinięcie przedniej krawędzi rynny „Plastmo”

chronione patentem zapobiega przelewaniu się wody przy

intensywnych opadach oraz pozwala na szybki i łatwy mon-

taż, a także zapewnia wyjątkową sztywność oraz prostą

i równą krawędź. Niespotykana różnorodność elementów

dodatkowych i specjalnych połączeń spełnia oczekiwania

nawet najbardziej wymagających klientów. Warto tu wspo-

mnieć, że bez względu na formę, kształt czy wiek budynku,

systemem „Plastmo” można orynnować każdy dach. Nawet

okrągły! 

Plastmo Polska ma w ofercie system w trzech rozmiarach: 

� 100/φ 75 mm – pozwala na odprowadzenie wody z ma-

łych i średnich płaszczyzn dachowych o efektywnej po-

wierzchni do 200 m2 przy zastosowaniu jednej rury spu-

stowej;

� 125/φ 90 mm – przy zastosowaniu jednej rury spustowej

pozwala obsługiwać średnie i duże dachy o efektywnej po-

wierzchni do 240 m2;

� 150/φ 110 mm – przy użyciu jednej rury spustowej pozwa-

la obsługiwać bardzo duże powierzchnie dachów do

380 m2 efektywnej powierzchni.

Rynny produkowane są standardowo w dziesięciu kolorach:

białym, szarym, grafitowym, czarnym, brązowym, miedzia-

nym, czerwonym, ciemnobrązowym (RAL 8017), srebrnym

oraz zielonym. Na indywidualne potrzeby klientów system

dostępny jest także w dowolnym kolorze z palety RAL. 

Producent udziela dziesięcioletniej gwarancji na poprawne

funkcjonowanie instalacji rynnowej.

SYSTEM RYNIEN METALOWYCH „PLASTAL”

Firma Plastmo, znana dotychczas z produkcji rynien PVC ma

również w swojej ofercie orynnowania z miedzi, tytan-cynku,

stalowe ocynkowane oraz stalowe ocynkowane obustronnie

powlekane PURALEM. Rynny metalowe spełniają normę eu-

ropejską PN-EN 612 oraz DIN 18461. Zarówno profil rynien

jak i przekrój rur pro-

dukowanych przez Pla-

stmo Polska, mają

znormalizowany przez

UE kształt. Grubość

używanej do wytwa-

rzania systemu blachy

jest również zgodna

z ww. normą europej-

ską. Rynny metalowe

„Plastal” produkowa-

ne są w rozmiarach 125/φ 87 mm i 150/φ 100 mm.

SPOIWO DEKARSKIE „PLASTAL”

Plastmo Polska Sp. z o.o. oferuje branży budowlanej,

a szczególnie dekarskiej nowy produkt, idealny do wszelkich

prac montażowych, montażowo-konstrukcyjnych i renowa-

cyjnych. 

ZASTOSOWANIE: Łączenie ze sobą elementów orynnowa-

nia z miedzi, tytan-cynku, stali ocynkowanej i powlekanej

puralem oraz PVC. Łączenie ze sobą elementów pokryć da-

chowych. Uszczelnienia dylatacji i połączeń w wykończenio-

wych robotach dekarskich. Renowacja i uszczelnianie istnie-

jących pokryć. Doskonała przyczepność do podłoży budow-

lanych tj. drewno, metal, cegła, beton i kamień.

Spoina zespolonych materiałów ma wysoką twardość, przy

jednoczesnej elastyczności i właściwości tłumienia drgań

oraz charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na

ściskanie i zrywanie. Po zastygnięciu spoina jest wodood-

porna i odporna na promieniowanie UV.
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