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Dom jest symbolem bezpiecze stwa, osto-

j  rodziny i gwarantem spokoju. Dlatego 

podczas zakupu materia ów przeznaczo-

nych do jego budowy nie pozwalamy sobie 

na kompromisy i korzystamy tylko ze spraw-

dzonych rozwi za  budowlanych. Jedn

z najwa niejszych decyzji, warunkuj c

trwa o  domu jest wybór rynny. Odbiera 

ona wod  podczas opadów, chroni c elewa-

cj  przed zmokni ciem, a tym samym przed 

odpadaniem tynków i innymi uszkodzenia-

mi mechanicznymi, prowadz cymi do za-

wilgocenia mieszkania. Aby system spe nia

swoj  rol , nale y odpowiednio obliczy  po-

wierzchni  z jakiej rynna ma odprowadzi

wod . Wynik nale y porówna  z poszcze-

gólnymi wydajno ciami systemów rynno-

wych, a nast pnie wybra  odpowiedni roz-

miar orynnowania. Inny b dzie rozmiar 

dedykowany dachom domów jednorodzin-

nych, inny gara om, a jeszcze odmienny 

obiektom przemys owym.  

Je li szukamy orynnowania dla ma e-

go domu, gara u, czy wiaty, optymalnym 

wyborem b dzie rynna 120, któr  mo e-

my odnale  w ofertach wielu producentów. 

Wi kszo  z nich ma tzw. profil skandynaw-

ski o g boko ci rynny ok. 60 mm z przodu 

i 68 mm z ty u rynny. Charakterystycznym 

produktem na rynku jest rynna Galeco 

STAL, posiadaj ca tzw. profil kontynental-

ny. Jej g boko  wynosi 78 mm z przodu 

i 85 mm z ty u rynny, dzi ki czemu jej wy-

dajno  w odprowadzaniu deszczówki jest 

wy sza od konkurencyjnych systemów. 

Innej rynny b dziemy potrzebowa

dla wi kszych budynków mieszkalnych, 

czy ma ych budynków przemys owych. 

Poniewa  w tym wypadku powierzchnia da-

chu jest wi ksza, najlepszym wyborem b d

produkty o wielko ci 130–135 mm. W tym 

wypadku równie  mamy mo liwo  zwi k-

szenia ilo ci odbieranej wody, wybieraj c

rynn  o profilu kontynentalnym np. Galeco 

STAL 135, która przyjmuje tyle wody, ile 

stalowa rynna 150 mm innych producentów. 

Najwi kszym budynkom przemys owym de-

dykowane s  rynny 150 mm. Systemy te prze-

znaczone s  do odbierania wody z du ych, jed-

nolitych p aszczyzn dachowych. Bior c pod 

uwag  wielko  powierzchni, z której zbierana 

b dzie woda, szczególnie wartym przemy le-

nia jest system o profilu kontynentalnym, który 

z pewno ci  wy apie wi ksz  ilo  deszczów-

ki. Po nadto system Galeco STAL, charaktery-

zuje si  wywini ciem do wewn trz, co stanowi 

dodatkowe zabezpieczenie, eliminuj ce ryzyko 

przelania si  wody przez rynn .

Reasumuj c, kszta t rynny oraz jej g bo-

ko , ma kluczowe znaczenie w skuteczno-

ci systemu rynnowego. Oczywistym wydaje 

si  by  fakt, e im g bsza rynna, tym wi cej 

wody wy apuje, minimalizuj c tym samym 

ryzyko przemokni cia elewacji. Rynek ofe-

ruje klientom wiele systemów, dlatego przed 

zakupem warto si  im dok adnie przyjrze ,

pozna  zalety i wady i wybra  produkt naj-

bardziej dopasowany do naszych potrzeb.

Du o wody, g bsza rynna Galeco STAL
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