
Trwałość i estetyka naszego domu zależą

nie tylko od wysokiej jakości materiałów bu-

dowlanych. Bardzo ważne jest także zapew-

nienie właściwego odprowadzania wody

opadowej z połaci dachu. Uchroni to elewa-

cję domu przed brzydkimi zaciekami, a jego

fundamenty i ściany przed groźnym zawil-

goceniem. Dlatego warto wybrać system

Braas StabiCor – wysokiej jakości system od-

prowadzania wody z połaci dachu. StabiCor

jest rozwiązaniem łączącym trwałość, funk-

cjonalność, estetykę oraz łatwość montażu.

Bogata oferta elementów systemowych po-

zwala na dobór wariantu oraz kolorystyki

orynnowania odpowiednio do potrzeb i pre-

ferencji. Każdy detal opracowano z najwięk-

szą dokładnością, by stworzyć szczelną i es-

tetyczną całość. Zastosowanie systemu Braas

StabiCor daje pewność, że wszystkie elemen-

ty składowe orynnowania domu idealnie do

siebie pasują i przetrwają największe ulewy

czy opady śniegu.

Zalety systemu  
rynnowego 
Braas StabiCor
Trwałość i estetyka. Przy

wyborze systemu rynnowego po-

winniśmy się kierować rodzajem

materiału z jakiego jest wykona-

ny. Od niego w dużym stopniu

zależy trwałość i estetyka oryn-

nowania. System rynnowy Braas

StabiCor wykonany jest z wyso-

kiej jakości barwionego tworzy-

wa sztucznego. Surowiec do pro-

dukcji to wysokoudarowy poli-

chlorek winylu, którego trwałość

określa się na co najmniej 50 lat. 

System Braas StabiCor nie

wymaga zabiegów konserwacyj-

nych. Jest również wysoce od-

porny na działanie promieni ul-

trafioletowych oraz czynników

atmosferycznych. Dzięki temu

system Braas StabiCor zachowu-

je trwałość barwy.

Wytrzymałość i odporność na od-

kształcenia. Oprócz tworzywa, o trwałości

orynnowania decydują zastosowane rozwią-

zania technologiczne. Rynny Braas 

StabiCor charakteryzuje unikalny kształt

przekroju, w którym przy górnych krawę-

dziach zastosowane są zamknięte profile

wzmacniające. Dodatkowo rynny mocowane

są za pomocą wykonanych z metalu doczoło-

wych bądź nakrokwiowych haków rynno-

wych. Dzięki takim roz-

wiązaniom Braas Stabi-

Cor tworzy wyjątkowo

wytrzymały i odporny na

odkształcenia system od-

wadniania dachu.

Łatwy i szybki montaż. Rynny Braas

StabiCor posiadają sprawdzony system połą-

czeń zaciskowych, który umożliwia ich

montaż bez konieczności klejenia czy luto-

wania. Dzięki zastosowaniu specjalnych

uszczelek, orynnowanie wykonane w syste-

mie StabiCor cechuje wysoki stopień szczel-

ności. Złączki pełnią również funkcję dylata-

cji, umożliwiając pracę materiału pod wpły-

wem działania zmiennej temperatury. Dzię-

ki nim system StabiCor jest odporny na po-

wstawanie zniekształceń bądź nieszczelno-

ści, które mogą mieć miejsce w przypadku

systemów klejonych. Kolejną zaletą systemu

jest oryginalny kształt rur spustowych. Mają

one specjalne zwężenia umożliwiające mon-

taż orynnowania bez stosowania dodatko-

wych elementów łączących.

Bogaty asortyment. System Braas 

StabiCor jest kompletnym rozwiązaniem od-

prowadzania wody z połaci dachu. Umożli-

wia dopasowanie zarówno rozmiaru, jak

i koloru systemu rynnowego do koncepcji

budynku. W ofercie dostępne są półokrągłe

rynny o wymiarach RG 100,

RG 125, RG 150, jak również

okrągłe rury spustowe o wy-

miarach RG 70 i RG 100. Po-

nadto pełny zestaw kształtek,

mocowań i elementów dodatkowych pozwa-

la na wykonanie szczelnego i funkcjonalnego

orynnowania. Elementy systemu dostępne

są w trzech kolorach: ciemnobrązowym,

miedzianym i białym. Bogaty asortyment

Braas StabiCor pozwala na zaprojektowanie

orynnowania domu według indywidualnych

potrzeb.

Nowości. Firma Braas aktywnie uczest-

niczy w rozwoju rozwiązań unowocześniają-

cych odprowadzanie wody z połaci dachu.

System StabiCor wzbogacony został o dwa

nowe elementy mocujące. Haki doczołowe

umożliwiają zamontowanie rynny za pomo-

cą wkrętów do deski czołowej. Pozwalają

tym samym na zainstalowanie orynnowania

już po ukończeniu budowy dachu. Metalowe

obejmy wkręcane stanowią natomiast roz-

szerzenie oferty elementów do mocowania

rur spustowych. Obejma ma trzpień długo-

ści 20 cm, dzięki temu idealnie nadaje się do

stosowania w przypadku ścian ocieplanych

od zewnątrz.
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Firma Lafarge Dachy to lider na polskim rynku pokryæ dachowych. Nale¿y do koncernu Lafarge Roofing skupiaj¹cego firmy produkuj¹ce pokrycia i akcesoria 
dachowe, stanowi¹cego jedn¹ z dywizji Grupy Lafarge. Lafarge Roofing to œwiatowy lider w produkcji pokryæ i akcesoriów dachowych oraz systemów kominowych. 
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