
– powłoka organiczna Pural 50 μm

– farba gruntująca

– powłoka antykorozyjna

– powłoka cynkowa

– rdzeń stalowy

System orynnowania Victoria
System orynnowania Victoria został zaprojektowany tak, 

aby odprowadzić z dachu każdą ilość wody, bez względu 

na rodzaj jego poszycia. System składa się z rynien o prze-

kroju półokrągłym 125 i 150 mm oraz nowatorsko dopraco-

wanych kształtek i elementów do ich mocowania. Stalowy 

system „Victoria” to rozwiązanie bezpieczne, ograniczające 

do minimum ryzyko wystąpienia uszkodzeń, wywołanych 

przez wodę i wilgoć. Jednym z niewątpliwych atutów oryn-

nowań jest łatwość i szybkość montażu, ponieważ zastoso-

wane rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o kom-

forcie klientów.

Zalety
l Innowacyjność – oprócz tradycyjnego sposobu montażu stosuje się spe-
cjalne wewnętrzne haki stalowe ECO poprawiające estetykę i ułatwiające 
montaż oraz atrakcyjność cenową naszego produktu.

l Złączki rynnowe z uszczelką EPDM gwarantujące szczelność połączeń.

l Unikatowe rozwiązania montażu rury spustowej za pomocą zaciskowej 
obejmy nie wymagającej stosowania dodatkowych urządzeń.

l Koncern SSAB™ – skandynawska jakość stali na każdą pogodę i w zgo-
dzie z naturą. Firma SSAB™ oferuje innowacyjne, ekologiczne, powlekane 
organicznie stale dla budownictwa. Wszystkie produkty bazują na wysokiej, 
jakości stali skandynawskiej, uznanej na całym świecie, jako jeden z najlep-
szych dostępnych na rynku materiałów.  Produkty koncernu SSAB™ są bardzo 
odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania. 

l Możliwość dopasowania całego orynnowania do wszystkich dostępnych 
na rynku pokryć dachowych. Victoria to system dostępny w ośmiu podsta-
wowych kolorach oraz dziewięciu dodatkowych na zamówienie.

Warto podkreślić, że wszystkie prefabrykowane części systemu „Victoria” 
cechują się dokładnością wymiarów, szczelnością i  łatwością montażu. 
Dodatkowo estetyczne wykonanie, odporność na odbarwienia i duży wybór 
kolorów stwarzają możliwość dopasowania do każdego rodzaju budynku.

Innowacyjna metoda, polegająca na produkowaniu bezpośred-
nio na placu budowy rynny o dowolnej długości, odpowiadającej 
dokładnie wymiarom dachu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma AQUAPLAST, 
jako jedyna w Polsce, ujęła w swojej ofercie system rynny półokrą-
głej produkowanej na odpowiedni wymiar w  jednym odcinku. 
Innowacyjność metody polega na produkcji rynny o dowolnej dłu-
gości odpowiadającej dokładnie wymiarom dachu bezpośrednio na 
placu budowy. Oferta ta została doceniona zarówno przez inwesto-
rów, jak i samych dekarzy dokonujących montażu rynien.

Półokrągłe rynny stalowe 

na dowolną długość 
– produkowane na placu budowy
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Bariery przeciwśnieżne 
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niebezpieczny i ciężki może być śnieg. 
Warto zainwestować w zabezpieczenie przeciwśnieżne na dachu – aby spada-
jące z dachu zaspy śnieżne nie stanowiły zagrożenia. Problem ze zsuwającym 
się z dachu śniegiem tylko pozornie dotyczy właścicieli domów o dużym kącie 
nachylenia połaci dachu. Również posiadacze mniej stromych dachów już 
pierwszej zimy przekonają się, że i w tym przypadku warto pomyśleć o zabez-
pieczeniach. Przy mniej stromych dachach problem może być nawet bardziej 
dotkliwy. O ile z połaci stromych, śnieg zsuwa się na bieżąco, to na dachach 
o niższym kącie nachylenia zalegający przez kilka dni śnieg lodowacieje pod 
wpływem kilkukrotnego topnienia i zamarzania. Zaspa staje się ciężką bryłą, 
która zsuwając się z dachu, może zrobić wiele szkody. Zabezpieczenia prze-
ciwśnieżne powinno się mocować przede wszystkim w tych miejscach na 
dachu, które znajdują się nad wejściem i ścieżkami wzdłuż domu, wjazdem 
do garażu, miejscem parkowania samochodu, a także nad delikatnymi rośli-
nami, które mogłaby zniszczyć duża ilość spadającego śniegu. Warto również 
zaznaczyć, że bariery przeciwśnieżne nie tylko chronią nas przed zsuwającymi 
się zaspami śnieżnymi, ale również stanowią zabezpieczenie dla rynien, które 
pod wpływem dużego ciężaru śniegu mogą ulec odkształceniom lub nawet 
zostać zerwane. System przeciwśnieżny można instalować na dachu zarówno 
podczas montażu pokrycia, jak i na istniejącym już pokryciu. Bariery przeciw-
śnieżne wykonane są ze stali produkowanej przez skandynawski koncern 
SSAB ocynkowanej ogniowo Z 350 i lakierowanej proszkowo, dzięki czemu są 
wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne.

EKSPERT RADZI: Bariery przeciwśnieżne należy montować na wysokości podpar-
cia krokwi o murłatę, aby zalegający śnieg nie powodował ugięcia krokwi wysta-
jących poza murłatę. Uchwyt do płotka przeciwśnieżnego należy montować nie 
rzadziej niż co 75 cm i nie dalej niż 20 cm od końca płotka. Należy również pamię-
tać, że system przeciwśnieżny potrafi gromadzić na dachu znaczne ilości śniegu, 
co wymaga indywidualnego projektowania i uwzględnienia tego faktu w obli-
czeniach konstrukcyjnych więźby dachowej. Jeżeli zamierzamy wyposażyć goto-
wy dach w takie zabezpieczenie, warto skonsultować to z architektem, a pracę 
powierzyć doświadczonej firmie dekarskiej, bo chociaż sam montaż zabezpieczeń 
przeciwśnieżnych jest stosunkowo prostym zadaniem, to niewłaściwe umieszcze-
nie mocowników bariery może stanowić zagrożenie dla konstrukcji dachu.

Komunikacja dachowa
Na systemie komunikacji dachowej nie warto oszczędzać. Większość osób, 
które stwierdzają, że jest to niepotrzebny wydatek i rezygnują ze stopni komi-
niarskich, już przy pierwszej awarii komina bądź anteny przekonuje się, że 
były w błędzie. Poruszanie się po dachu pozbawionym stopni kominiarskich 
oraz ław może być zarówno niebezpieczne, jak i powodować uszkodzenia 
pokrycia dachowego. Cena naprawy dachu lub zamawianie podnośnika by 
dostać się do komina, może znacznie przewyższyć koszt komunikacji dacho-
wej. Nie należy też oszczędzać na jakości – gwarantuje ona, że system będzie 
bezpieczny oraz posłuży nam wiele lat. Elementy systemu komunikacji, czyli 
stopnie i ławy kominiarskie, powinny się znaleźć na każdym dachu. Wprawdzie 
prawo obliguje do montażu tych akcesoriów jedynie inwestorów budujących 
dach o spadku połaci powyżej 25% oraz pokrytych materiałami łamliwymi, 
ale doświadczenie pokazuje, że dobry system komunikacji przydaje się także 
na mniej pochyłych dachach. Rozmieszczenie stopni kominiarskich jest ściśle 
związane z kątem nachylenia dachu. Na dachach o małym nachyleniu (do 30˚) 
zalecany jest montaż stopnia w co drugim rzędzie dachówek. Przy pokryciu 
stromym należy montować stopień w każdym rzędzie. Stopnie muszą two-
rzyć „drabinkę” umożliwiającą swobodne poruszanie się po dachu. Wszystkie 
nasze elementy spełniają kryteria określone przez Europejską Normę EN516. 
System komunikacji, który oferujemy jest łatwy w montażu oraz gwarantujący 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stopnie i ławy mocowane są na różnych 
rodzajach mocowników w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Nasz 
system komunikacji i fachowy montaż to inwestycja na lata!!!

®

AQUAPLAST
Gołkowice Dolne 135A, 33-388 Gołkowice

tel. 18 446 36 22, faks 18 446 31 21, 
www.aquaplast.pl, www.rynnyvictoria.pl

e-mail: biuro@aquaplast.pl
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