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Kompletny System Odwadniania Dachu
System rynien metalowych oferowany przez 
naszą firmę to kompletny system odwadniania. 
Stworzyl iśmy go z myślą o estetyce, 
funkcjonalności oraz przede wszystkim 
wytrzymałości. Nasza technologia pozwoliła 
nam stworzyć produkty zachwycające nie tylko 
doskonałą jakością, a również warstwą 
wizualną.
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Transport i Składowanie
Rynny, rury oraz inne elementy systemu 
należy przewozić czystymi, zadaszonymi 
i suchymi środkami transportu.

Magazynowanie na placu budowy:
na placu budowy rynny, rury oraz inne 
elementy systemu powinny stać pod 
zadaszeniem, umieszczone na paletach oraz 
zabezpieczone opakowaniem fabrycznym.



RYNNA

Zadaniem rynny jest bezpośredni odbiór 
wody z połaci dachowej, odpowiedni sposób 
montażu rynny umożliwia wykorzystanie jej 
pełnej pojemności. Nasze rynny dzięki 
innowacyjnej technologii są idealnego 
kształtu oraz głębokości. Dzięki temu 
spełniają swoje funkcje perfekcyjnie.



ZŁĄCZKA
RYNNY

Złączka rynny to element służący do 
łączenia systemu odwadniającego. 
Dzięki naszej technologii złączki cechują 
się sztywnością oraz trwałością.

ZŁĄCZKA NA WULSTĘ
do systemu bez maskownicy rynny

ZŁĄCZKA POD WULSTĘ
do systemu z maskownicą rynny



DENKO RYNNY
LEWE I PRAWE

Denko to element zabezpieczający przed 
wylewaniem się wody z rynny. Denka 
montujemy na końcach rynny. Dobrze 
zaprojektowane i dopasowane denko jest 
podstawą poprawnego funkcjonowania 
systemu odwadniania.



HAKI
Haki pomimo podstawowej funkcji nośnika rynny możemy również 
wykorzystać jako podpora każdego poziomego elementu systemu 
odwadniania. Poza ogromnym wyborem, największą zaletą naszych haków 
jest ich wytrzymałość oraz stabilność jaką gwarantują elementom na nich 
umieszczonym.

HAK DŁUGI
POD WULSTĘ

HAK DOCZOŁOWY
Z BLASZKĄ

HAK DOCZOŁOWY
POD WULSTĘ

HAK DŁUGI
Z BLASZKĄ



NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY
Narożniki łączą rynnę w narożach budynku, 
standardowy kąt dla tego elementu to 90°. 
Na indywidualne zamówienie możemy 
wykonać narożniki o dowolnym kącie. Nasze 
narożniki są bardzo wygodne w montażu,
a uniwersalny kszta ł t  umożl iwia im 
doskonałe dopasowanie się do pozostałych 
elementów systemu odwadniania.



NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY

Nasze narożniki są tworzone z myślą 
o aspektach wizualnych jak i wygodzie 
użytkowania. Są wysokiej jakości i tak 
jak pozostałe elementy systemu 
odwadniania, odporne na zarysowania 
i czynniki atmosferyczne.



Sztucer łączy rynnę z rurą spustową, jest 
jednym z głównych elementów systemu 
odwadniania. Jego charakterystyczny 
wygląd poza niewątpl iwą estetyką 
powoduje, że jest bardzo praktyczny 
i wygodny w montażu.

SZTUCER Z WYLOTEM
KWADRATOWYM



Sztucer z okrągłym odpływem umożliwia 
połączenie rynny z rurą PCV przy montażu 
w systemie ukrytym. Umożliwia także 
łączenie kwadratowej rynny z okrągłą rurą 
standardowego systemu NIAGARA.

SZTUCER Z WYLOTEM
OKRĄGŁYM



RURA
SPUSTOWA

Rura spustowa to pionowy element 
systemu odwadniania, jej zadaniem jest 
odprowadzanie wody z rynny. Nasze rury 
spustowe mocowane są do ściany na 
specjalne obejmy, dzięki czemu są 
stabilne i wytrzymałe.



OBEJMA 
RURY SPUSTOWEJ

Obejma służy do mocowania rury spustowej do ściany budynku. 
Nasze obejmy są tak zaprojektowane aby bez ryzyka obluzowania 
utrzymywać rurę spustową, są wytrzymałe oraz odporne na 
uszkodzenia mechaniczne. Śruby obejmy występują w pięciu 
długościach - 100, 160, 200, 250 oraz 300 mm.



TRÓJNIK

Trójnik pozwala na połączenie rur 
spustowych do jednego odprowadzania. 
Używamy go gdy chcemy odprowadzić 
wodę jedną rurą spustową. Jest to element 
wygodny i ekonomiczny.



KOLANKO

Kolanka umożl iwiają zmianę 
kierunku odpływu wody. Dzięki nim 
mamy możliwość dopasowania 
poszczególnych części systemu 
odwadniania do różnych kształtów 
połaci dachowych. Produkujemy je 
w standardowym kącie 68°. Nasze 
kolanka cechują się wytrzymałością 
i doskonale wtapiają się w resztę 
elementów systemu odwadniania.



MUFA

Mufa łączy pionowe elementy systemu 
rynnowego. Jej uniwersalna budowa 
umożliwia idealne wtopienie się 
w konstrukcję. 



HAKI
ZE SPINKĄ

Nasze haki ze spinką umożliwiają zamocowanie 
maskownicy rynny. Materiał, z której została 
wykonana spinka zapewnia bezproblemowy 
i solidny montaż.

HAK DOCZOŁOWY
POD WULSTĘ

ZE SPINKĄ

HAK DŁUGI
POD WULSTĘ

ZE SPINKĄ

HAK DOCZOŁOWY
Z BLASZKĄ
I SPINKĄ

HAK DŁUGI
Z BLASZKĄ
I SPINKĄ



MASKOWNICA

Maskownica pozwala idealnie wkomponować 
system odwadniający w elewację budynku, 
zakrywa ona rynny dzięki czemu uzyskujemy 
estetyczne i nowoczesne wykończenie 
budynku.



ŁĄCZNIK 
MASKOWNICY

Łączniki służą do łączenia elementów 
maskownicy. Nasze łączniki cechują 
się najwyższą jakością oraz trwałością.



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
DO MASKOWNICY

Narożniki te służą do maskowania 
elementów systemu odwadniającego 
w narożach budynku. Idealnie stapiają 
się z maskownicą dzięki czemu mają 
znaczący wpływ na estetykę elewacji.



NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
DO MASKOWNICY

Nasze narożniki są tworzone z myślą 
o nowoczesności i funkcjonalności, 
tworzą spójną całość z maskownicą. 
Dzięki jakości wykonania są bardzo 
trwałe i zarazem estetyczne.



ZAŚLEPKA LEWA I PRAWA
MASKOWNICY

Nasze zaślepki  mają specjalnie 
profilowany kształt oraz dobrane 
wykończenie dzięki czemu są trwałe, 
i estetyczne. Dodatkowo są perfekcyjnie 
dopasowane do reszty elementów 
systemu odwadniania. 



LISTWA J
Listwa J umożliwia w prosty sposób 
wsunięcie panelu podbitki dachowej. 
Wpływa to na estetyczne wykończenie 
okapu, dzięki materiałom z których jest 
wykonana cechuje się wyjątkową 
wytrzymałością.  
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