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Z A L E T Y
specjalny kształt brzegu rynny wpływa na stabilność i sztywność systemu oraz
gwarantuje jego maksymalną wytrzymałość i nie wylewanie się wody podczas ob-
fitych opadów
odporność na czynniki atmosferyczne (system testowany w surowym, skandy-
nawskim klimacie) – rynny nie ulegają odkształceniom i pęknięciom pod wpły-
wem obciążenia śniegiem lub lodem, są odporne na duże różnice temperatury
(od -50 do +50°C)
materiał, konstrukcja i sposób połączeń tworzą solidny i bezpieczny system nie
wymagający dodatkowej obsługi i zabezpieczania (brak śladów przeciekania po
długoletnim użytkowaniu – system bezuszczelkowy)
elementy systemu pozwalają na montaż orynnowania na dachach o dowolnym
kształcie (również okrągłym)
kolorystyka systemu pozwala na odpowiednie dostosowanie do wystroju elewa-
cji, pokrycia dachu i otoczenia
możliwość montażu orynnowania w stalowych (tradycyjnych) rynajzach, przy uży-
ciu nakładek Plastmo

C H A R A K T E R Y S T Y K A
System rynien z PVC – Plastmo

Materiał: termoplastyczne PVC barwione w masie
Kolory: biały, szary, grafitowy, czarny, brązowy, czerwony, zielony, miedziany me-
talic lub na zamówienie dowolny kolor z palety RAL
Profil [mm]:

rynny – (szer./wys.) 100/64, 125/72, 150/87
rury spustowej – okrągły ∅: 75, 90, 110

Sposób montażu: system można montować na złączkę klejoną lub uszczelkową
Maks. efektywna powierzchnia odwadniana [m2]: przy centralnym położeniu
rury spustowej:

200 (rynna 100x64, rura spustowa 75 mm)
240 (rynna 125x72, rura spustowa 90 mm)
380 (rynna 150x87, rura spustowa 110 mm)

Odprowadzenie wody:
do studzienki odpływowej połączonej z kanalizacją burzową
swobodne
do kanalizacji burzowej (szczelne połączenie z systemem rynnowym)

Elementy systemu: sztucery, złącza, dekle, mufy, kolana (45°, 60°, 75°, 90°),
osłony boczne, fartuchy, narożniki, rynajzy (uniwersalne, metalowe, plastikowe czo-
łowe), rozgałęzienia, rewizje, rzygacze, klej oraz elementy specjalnych połączeń:
narożniki o dowolnym kącie i nachyleniu, narożniki z odpływem, dowolne łuki, kosze

System rynien metalowych – Plastal
Cechy szczególne: system jest zgodny z normą europejską EN-612 i niemiecką
normą techniczną DIN 18461 i charakteryzuje go wysoka jakość, rynny mają głę-
boki profil co pozwala odwadniać mniejszą rynną duże połacie dachu, przekrój rur
spustowych oraz kształtek odpowiada europejskim normom, grubości materiału
(tytan-cynk – 0,7; miedź – 0,6; blacha ocynkowana – 0,6; blacha powlekana – 0,6)
odpowiadają standardom europejskim i zapewniają długą żywotność systemu

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 10 lat na poprawne działanie systemu
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Atest Higieniczny PZH, Aprobaty Technicze ITB,
certyfikaty międzynarodowe
Nagrody i wyróżnienia: Medal Europejski, Złote Godło Laur Konsumenta 2005,
Złote Godło Laur Klienta 2006, Złote Godło Laur Konsumenta 2007, Nominacja
Złoty Medal Targów Budma, Gazela Biznesu, Grand Prix Lauru Konsumenta 2007,
Najlepsza Marka Targi Budma, Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, transport
Pozostała oferta:

metalowy system rynnowy Plastal (miedź, tytan-cynk, ocynkowany, powlekany pu-
ralem w kolorach cegła i brąz)
spoiwo dekarskie PLASTAL do montażu rynien metalowych
kable grzewcze do roztapiania lodu na dachach i w rynnach
odwodnienia liniowe PLASTMO

Systemy rynnowe metalowe i z PVC

DACHY  I  RYNNY

PLASTMO POLSKA
JANKI, UL. FALENCKA 1
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