Rynny metalowe
powlekane powłoką
PRELAQ

Żywotność i wytrzymałość

Rynny metalowe

Nasz system rynnowy produkowany jest zwy-

Po wielu badaniach i testach zdecydo-

sokiej jakości blachy ogrubości 0,6mm, po-

waliśmy się na wprowadzenie do sprze-

wleczonej

warstwą

specjalnego

poliestru

daży rynajz specjalnie wyginanych z blachy

PRELAQ. Wszystkie akcesoria są również po-

o grubości 1,2 mm.

wleczone warstwą Prelaq, dzięki czemu za-

Specjalnie wykonane rynajzy zapewniają

chowaliśmy jednolitość całego systemu, co

bardzo wysoką odporność na odkształcenia,

ma wpływ na jego trwałość iestetykę.

co jest szczególnie ważne wsytuacji obciążenia śniegiem ilodem ijednocześnie są po-

Rynny metalowe p okryte warstwą Prelaq za-

kryte tą samą w arstwą ochronną Prelaq , tak

pewniają bardzo wysoką odporność na

jak pozostałe elementy systemu. Powoduje

zmienne warunki atmosferyczne (silne wiatry,

to, iż zbiegiem czasu nie ma problemu zróż-

oblodzenie, niskie iwysokie temperatury),

nicą koloru pomiędzy rynajzami, apozosta-

przy zachowaniu połysku, koloru oraz świet-

łymi elementami systemu.

nej odporności na korozję, nie wymagają
również konserwacji.

Nasz system rynnowy produkowany jest
woparciu oEuropejską Normę 612, co zapewnia kompatybilność zinnymi systemami
rynnowymi produkowanymi woparciu otę
samą normę. Dzięki temu w przyszłości przy
np. rozbudowie domu, będąPaństwo
mogli dobraćidealnie taki sam system
rynnowy.

Wolność wyboru
Oferujemy 8 kolorów do wyboru: brązowy,
ceglasty, czarny, wisniowy, grafitowy, silver
metallic, aluzink i biały w czterech rozmiarach:
100/75mm, 125/90mm, 150/100mm i 150/110mm.
Prosty montaż
Wszystkie elementy systemu zostały zaprojektowane wten sposób, aby zapewnić bardzo prosty montaż. Szeroka gama akcesoriów pozwala spełnić wszystkie Państwa
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wymagania.

Elementy systemu rynnowego
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1. Rynna
2. Narożnik rynny (wewnętrzny,
zewnętrzny, 90º, 135º)
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3. Dekiel uniwersalny, L/P
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4. Rynajza (hak rynnowy): długa,
średnia, czołowa i kompaktowa
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5. Złącze rynny
6. Sztucer
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7. Rura spustowa
8. Kosz zlewowy
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9. Kolano 60º
10 . Kolano
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11 . Obejma rury do drewna
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12 . Obejma rury do muru
13 . Wylewka
14 . Zbieracz deszczówki
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15 . Wylewka drenażowa
16 . Rura spustowa 1m (łącznik )
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17 . Trójnik 60º
18 . Wylewka kanalizacyjna
19 . Uchwyt wzmacniający

Przekrój rynny

Prelaq

stal

warstwa
ocynku

środek
gruntujący
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Wybrane elementy
systemu rynnowego

Narożnik zewnętrzny

Złącze rynny

Dekiel uniwersalny
do rynien 100 i 125

Rynajzy

Rynajza

(haki rynnowe )

regulowana

Zbieracz deszczówki

Obejmy rury
z gwoździem dł. 200 mm

Dobór średnic rynien i rur spustowych
Powierzchnia
odwodnienia
(m2) dla 1 rury
0-50
50-100
100-150

Powierzchnia
odwodnienia
(m2) dla 2 rur
50-100
100-200
150-300

Średnica
rynny
(mm)
100
125
150

Średnica
rury spustowej
(mm)
75/90
90/100
100/110
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Instrukcja montażu
– rynny metalowe powlekane powłoką Prelaq
punkt zerowy = punkt zagięcia pierwszego haka
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linia spływowa
dachu

1

}

spadek rynny

2
30 mm

C

punkt
zerowy

1. Montaż rynajz (haków rynnowych)
Aby ustalić, wktórym miejscu należy zagiąć

punkt odgięcia – pkt. zerowy (rys. Birys. D: 1).

pierwszy hak, należy wyznaczyć kąt nachyle-

Ułożyć obok siebie pozostałe haki rynnowe,

nia dachu. Można to zrobić posługując się

wyznaczyć punkt zagięcia na skrajnym haku

składaną miarką. Położyć miarę na dachu, za-

(rys. D: 3), anastępnie nanieść linię zagięcia

łamać iopuścić pionowo wdół (rys. A). Prze-

(rys. D: 4) na pozostałe haki. Maksymalny roz-

nieść wyznaczony kąt na kartkę papieru, nary-

staw haków na dachu wynosi 60cm. Zalecany

sować przedłużenie połaci dachowej. Ułożyć

spadek rynny wynosi 0,3do 0,5% (3mm – 5mm

na kartce pierwszy hak izaznaczyć na nim

na 1m długości rynny).
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2. Rynny
Zaznaczyć na rynnie miejsce włączenia rury

krawędź sztucera wsunąć wwywinięty na ze-

spustowej. Wyciąć piłą otwór około 10cm sze-

wnątrz brzeg rynny, docisnąć sztucer do rynny

rokości, zagiąć brzegi otworu wdół, aby uzy-

inastępnie zamocować sztucer poprzez zagię-

skać lepszy efekt odpływu (rys. EiF). Zagiętą

cie na rynnie tylnego brzegu sztucera (rys. G).
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3. Dekle rynien

Dekle rynien uniwersalne

Dekle rynien mocuje się poprzez nakręcanie

Zbyteczny brzeg wywinięcia dekla odgiąć

ich na przedni brzeg rynny. Przed dociśnięciem

wzdłuż zaznaczonej linii zagięcia iodłamać

dekla należy nałożyć silikon lub kit dekarski

(rys. J).

(rys. H). Następnie docisnąć dekiel na właści 6

J

we miejsce (rys. J).
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4. Połączenia izamocowania rynien
Podczas łączenia rynien w pierwszej kolejności

zatrzaskową część złącza. Zacisnąć złącze

zahaczyć na rynnie tylną krawędź złącza, a

izamknąć za pomocą małego „języka” (rys. K).

następnie nałożyć na przednim brzegu rynny

Podobnie należy montować rynjazy (rys. L).
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5. Kolana rur spustowych, wysięg okapu i
odcinki łączące rur Tabele pokazują długości
(b)
odcinków
łączących,
jakie
należy
zastosować pomiędzy kolanami 60° lub 75° w
zależności od wysięgu okapu (a). Potrzebny
odcinek rury należy dociąć z rury spustowej lub
zastosować łącznik rury spustowej.
Kolano 60º

Kolano 75º
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6. Montaż rur spustowych
Zamontować wjednej linii obejmy rury spustowej, wmaksymalnym rozstawie 2 m, począw-

a – wysięg okapu (mm) b –
odcinek łączący rury (mm)
h – odległość pomiędzy dnem rynny a doln
krawędzią kolana (mm)
ą

szy od obejmy montowanej tuż pod kolanem
(rys. M i N). Zamocować rurę spustową. Zaci snąć delikatnie obejmę na rurze, zamknąć zatrzask wykorzystując wtym celu młotek ikawałek drewnianego klocka (rys. O).
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