
ZALETY

� wysoka jakość wykonania

� łatwość montażu i trwałość

� uniwersalność systemu pozwala na odprowadzenie wody

z dachów o dowolnych kształtach

� nowoczesny park maszynowy umożliwia produkcję rynien

i rur spustowych o dł. 12 m

� możliwość komponowania systemu z dowolnymi pokry-

ciami dachowymi

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: 

� blacha miedziana gr. 0,6mm,

� blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm

� blacha ocynkowana gr. 0,55mm.

Profil [mm]:

� rynny – półokrągły φ: 80, 105, 127, 153, 192

� rury – okrągły φ: 60, 80, 100, 120, 150.

Długość elementów:

� rynny: 3, 4, 5 m lub każda długość na żądanie klienta* 

� rury: 2, 3 m lub każda długość na żądanie klienta*

* (dla podstawowych średnic)

Sposób łączenia:

� miedzi: lut twardy srebrno-mie-

dziany lub spoiwo cynowo-oło-

wiowe LC-60

� tytan-cynku: spoiwo cynowo-

ołowiowe LC-40

� ocynku: spoiwo cynowo-ołowio-

we  LC-50

Dodatkowe elementy: denko,

narożnik, zakończenie, dylatacja

rynny, naczynie zbiorcze do rynny

i rury spustowej (proste, skośne),

sztucer, kolana, odsadzka, uskok,

trójnik, redukcja, mufa, podwinię-

cie, kołnierz zamykający, wy-

wietrznik, sito rynnowe, łapacze

wody, wyczystka (z kołnierzem,

klapą i sitem), rozdzielacz wody,

zbiornik rewizyjny, zbiornik zlewo-

wy, uchwyty do mocowania ele-

mentów systemu (rur, rynien, dra-

binek śniegowych, ław kominiarskich), drabinka śniego-

wa, hak bezpieczeństwa, stopień włazowy, ława komi-

niarska;

Cechy szczególne: Elementy bardzo trwałe i odporne na

skrajne warunki atmosferyczne – bezpieczna eksploatacja

miedzi to co najmniej 100 lat a tytan-cynku 50 lat. Miedź

i tytan-cynk nie wymagają malowania, a z czasem pokry-

wają się naturalną warstwą tlenków, które uodparniają je

na korozję. System rynnowy stanowią elementy powta-

rzalne, pozwalające na dobór optymalnej konfiguracji od-

pływu wody z dachu. Długie odcinki rynien i rur pozwala-

ją podnieść estetykę, przyspieszają montaż i obniżają

koszty.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Sprzedaż i dystrybucja: sprzedaż hurto-

wa i detaliczna przez sieć hurtowni i składów budowla-

nych

Usługi: doradztwo techniczne, projektowanie,

transport, realizacja nietypowych zamówień 

Normy, Certyfikaty: Wykonane wg normy

PN-EN 612 i zgodnie z Systemem Zarządzania

Jakością ISO 9001/2000

Pozostała oferta: Cała gama elementów uzu-

pełniających system rynnowy. Blachy opierze-

niowe, ogniomury, kosze zlewowe, pasy nad-

rynnowe i wszelkie obróbki blacharskie. Wyko-

nawstwo ozdób i elementów nietypowych :

chorągiewek, wimpli, wieżyczek, krzyży, ster-

czyn; również rekonstrukcja elementów zabyt-

kowych. Drabinki przeciwśniegowe oraz haki

do drabinek przeciwśniegowych w kształtach

umożliwiających ich montaż na każdym po-

kryciu dachowym, wykonane z miedzi, stali

ocynkowanej lub malowane proszkowo wg RAL.
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