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JAKIE MA ZALETY?
n system najwy¿szej jakoœci wykonany z mocnej, wytrzyma³ej

stali powlekanej obustronnie poliestrem (HBP), co zapew-

nia systemowi wytrzyma³oœæ na warunki atmosferyczne,

kurz i inne zanieczyszczenia

n system kompletny, na który sk³adaj¹ siê rynny pó³okr¹g³e i rury

spustowe w 4 rozmiarach oraz kilkadziesi¹t akcesoriów;

w ramach systemu dostêpne s¹ m.in.: specjalne haki rynnowe

z mo¿liwoœci¹ regulacji (dziêki czemu mo¿na je dopasowaæ do

ka¿dej po³aci dachu), wpust z klamr¹ zatrzaskow¹, uchwyt rury

spustowej z zatrzaskiem, zamkniêcia rynien i klamry (mon-

towane na zatrzask) s¹ wyposa¿one w specjalne uszczelki

z EPDM, dziêki czemu ca³y system plasuje siê w najwy¿szej

klasie szczelnoœci

n zaprojektowany oraz wyprodukowany wg najwy¿szych stan-

dardów, jest zgodny ze wszystkimi normami budowlanymi

i mo¿e byæ bezpiecznie stosowany w ró¿nych inwestycjach

n system inteligentny, zaprojektowany przez profesjonalistów

dla profesjonalistów; nowatorskie rozwi¹zania techniczne

sprawiaj¹, ¿e wszystkie elementy doskonale pasuj¹ do siebie

i daj¹ siê ³atwo ³¹czyæ, bez koniecznoœci stosowania specja-

listycznych urz¹dzeñ oraz dodatkowego uszczelniania

n dostêpny w gamie 8 kolorów, dziêki czemu mo¿na z ³atwoœci¹

dopasowaæ go do ka¿dego koloru pokrycia dachowego lub elewacji

n najwiêksz¹ zalet¹ systemu jest jego prosty i szybki monta¿ – do

instalacji potrzebne s¹ jedynie pi³ka do metalu, no¿yce, œrubokrêt

lub wkrêtarka akumulatorowa, m³otek oraz metrówka; rury mon-

towane na wpust, klamry na zatrzask, inteligentne haki z mo¿liwoœ-

ci¹ regulowania – wszystko to znacznie skraca koszty i czas trwania

prac dekarskich, przez co system jest niezwykle ekonomiczny

n system przyjazny w stosowaniu, nie wymaga bowiem

uci¹¿liwej i pracoch³onnej konserwacji – raz do roku nale¿y

sprawdziæ stan rur, rynien i zamocowañ oraz usun¹æ ewen-

tualne liœcie zalegaj¹ce w rynnach i rurach spustowych,

¿eby poprawiæ dro¿noœæ ca³ego systemu

n elementy systemu: wpusty i rurhaki (we wszystkich

kolorach i œrednicach) maj¹ t³oczone logo, co stanowi

gwarancjê jedynego, oryginalnego produktu

CHARAKTERYSTYKA
Materia³: blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,6 mm, obustron-

nie powlekana HBP (high build poliester)

Gruboœæ pow³oki ocynku [g/m2]: 275

Wymiary:

n œrednica rynien [mm]: 100, 125, 150, 190

n œrednica rur spustowych [mm]: 75, 87, 100, 120 

n d³ugoœæ [m]: 3, 4 

Akcesoria: haki rynnowe doczo³owe i dokrokwiowe, klamry,

zamkniêcia rynien, naro¿niki, rurhaki, ³¹czniki, kolanka,

mufy, trójniki, redukcje, czyszczaki i inne

Kolory: bia³y, czarny, grafitowy, br¹zowy, ceglasty, czerwony,

srebrny-metalic, miedziany

Maks. powierzchnia odwadniania [m2]: 100 (przy jednej

rurze spustowej – rynna 125 mm, rura spustowa 87 mm)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska, Szwecja

Dystrybucja: sieæ dystrybutorów firmy w ca³ym kraju

Gwarancja: pisemna, wydawana na 15 lat

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH, Norma 

PN-EN-612, ISO 9001 i 14001

Us³ugi: doradztwo techniczne, szkolenia specjalistyczne dla

dekarzy

LINDAB SSp. zz oo.o.

ul. Kolejowa 311, Sadowa, 05-092 £omianki

tel. 022 489 88 00/01, faks 022 751 96 67 

infolinia 0 801 667 669 

www.lindab.pl, www.rynnystalowe.pl

e-mail: info@lindab.pl
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