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Rynna
Łącznik rynny z klamrą
Denko uniwersalne
Hak dokrokwiowy L160
Hak dokrokwiowy L210
Hak dokrokwiowy L300
Hak doczołowy uniwersalny
Narożnik 900 zewnętrzny
Narożnik 900 wewnętrzny
Sztucer do rynny
Kolano 600
Mufa rury spustowej
Rura spustowa
Obejma rury spustowej
Trójnik
Wylewka 600
Łapacz deszczówki
Łącznik wulszty
Osłona przeciw przelewowa
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Elementy Stalowego
Systemu Rynnowego
Wybierz mądrze. Wybierz ROOFLINE.

RWS
Rooﬂine Water System

RN – Rynna

HD – Hak doczołowy uniwersalny

OR - Obejma rury spustowej

•

Najważniejszy element systemu rynnowego

•

Optymalna alternatywa do haka dokrokwiowego

•

Przymocowuje rurę spustową do elewacji budynku

•

Zaprojektowany do odprowadzania
wody deszczowej z dachu budynku
i przekierowania jej do rury spustowej

•

Uniwersalny – może zostać zamontowany bezpośrednio do deski czołowej
lub do krokwi Hak pozwala pominąć
czas na pomiary i wyginanie haków
dokrokwiowych , co zmniejsza czas
montażu aż do 60%

•

System zamykania na klin

•

Kilka możliwości montażu w zależności od typu elewacji: w dwóch tzw.
„uszach”, centralnie na kołki bądź pionowo na nity

•

Ponadnormatywna nośność haka –
75kg

•

Ukrywa połączenie między dwiema
rurami spustowymi

•

Brak gołych krawędzi nie pokrytych
powłoką ochronną

•

Podwójnie usztywniana wulszta rynny
zapewnia lepszą twardość i wytrzymałość produktu

DU – Denko uniwersalne
•

Zapewnia trwałe przymocowanie,
uszczelnienie oraz wzmocnienie rynny

•

Posiada szczelny proﬁl dzięki wewnętrznym uszczelkom

•

Montowany na końcu rynny w celu
uniknięcia wycieku wody, bądź innych
nieczystości na odsłoniętych końcach
rynny

ŁR – Łącznik rynny z klamrą
•

Element łączący rynnę z rynną oraz
rynnę z narożnikiem

•

Zapewnia sztywność połączeń

•

Posiada uszczelkę z powłoką laminowaną dla zwiększonej szczelności
produktu

•

Jego drugorzędną funkcją jest kompensowanie rozszerzalności cieplnej
rynny będącej wynikiem różnic temperatur

NW/NZ - Narożnik 900
wewnętrzny/zewnętrzny
•

Montowany na wewnętrznych lub zewnętrznych krawędziach budynku

•

Łączy dwie rynny przy użyciu łączników rynnowych

•

W celu zwiększenia odporności krawędzi w miejscu połączenia z rynną
proponuje się użycie łącznika wulszty

•

Możliwość montażu z zachowaniem
kierunku spadku odprowadzanej wody

ST - Sztucer
•

Główny element łączący rynnę z rurą
spustową

•

Łatwe do zamontowania na rynnę bez
wykonywania dodatkowych wierceń

KO – Kolano 600
•

Element łączący sztucer z rurą spustową

•

Przydatny, gdy chcemy zmienić kierunek przepływu wody odpływowej
w rurze spustowej lub ominąć istniejące przeszkody

TR – Trójnik
•

Umożliwia połączenie dwóch systemów odwodnienia w jeden ciąg przepływowy (dzięki ograniczonej ilości rur
spustowych ograniczone są również
koszty)

•

Optymalne rozwiązanie w przypadku,
gdy jeden system odwodnienia musi
zmienić kierunek przepływu wody

ŁW – Łącznik wulszty
•

Zapewnia zwiększoną odporność na
połączenia rynny z rynną oraz rynny
z narożnikiem

•

Wykonany ze stali ocynkowanej o grubości 0.55 mm

HK – Hak dokrokwiowy
•

Montowany na krokiew w celu podparcia rynny

•

Posiada wzmocniony proﬁl dla zapewnienia większej odporności

•

Jego 4mm grubość została idealnie
dostosowana do dużych obciążeń

•

Użyj narzędzia do wyginania haków
aby wygiąć je pod kątem zgodnym
z połacią dachu

RWS

Rooﬂine Water System

RS - Rura spustowa
•

Zapewnia przejęcie wody opadowej
z rynny i odprowadza ją do drenażu
pionowego

•

Rura spustowa została specjalnie dostosowana na jednym z jej końców,
aby móc połączyć ją z kolejną rurą
spustową

Elementy Stalowego Systemu Rynnowego

ŁD – Łapacz deszczówki
•

Odprowadza wodę opadową do innego obiegu lub zbiornika

•

Regulowana klapa rewizyjna – możliwość otworzenia klapy w celu zbierania wody deszczowej, bądź zamknięcia
w celu odprowadzania wody do gruntu

Wybierz mądrze. Wybierz ROOFLINE.

