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Nazwa systemu: RYNNY STALOWE POWLEKANE 
WIJO

RYNNY STALOWE OCYNKOWA-
NE PROTEKTOR

Systemy rynnowe Gamrat 
Magnat

Systemy rynnowe Gamrat z 
PVC 

Materiał: Stal S280GD Stal DX51D PVC i tworzywa akrylowe PVC - U
Wykończenie zewnętrzne: Powłoka: ocynkowana obustronnie 

powlekana powłoką Prelaq Nova 
35 μm – HBP (High Build Poliester)
Grubość blachy [mm]: 0,60

Powłoka: ocynkowana
Grubość blachy [mm]: 0,60

Kolorystyka: czarny (9005), czekoladowo-brą-
zowy (8017), czerwony (3009),  
ceglasty (8004), grafi towo-szary 
(7011), silvermetalic (9006), szaro-
-biały (9002

ocynk – możliwość malowania 
farbami do metalu

Wiśniowy, zielony, czarny, ceglasty, 
srebrny, miedziany 

Ciemnobrązowy, grafi towy, biały 

profi l rynna – półokrągła
rura spustowa – okrągła

rynna – półokrągła
rura spustowa – okrągła 

Półokrągły (paraboliczny) z wywi-
nięciami usztywniającymi instalację 

Półokrągły (paraboliczny) z 
wywinięciami usztywniającymi 
instalację

Wymiar rynny: Ø: 100, 125, 150
długość: 4000 mm

Ø: 150
długość: 4000mm

Średnica: 75; 100; 125 mm
długość:  3mb; 4mb

Średnica: 75; 100; 125; 150 mm 
długość 3; 4 mb 

Wymiar rur spustowych: Ø: 75, 90, 100
długość: 3000 mm

Ø: 100, 120
długość: 3000 mm

Średnica: 63; 90; 110 mm 
długość: 3; 4mb 

Średnica: 63; 90; 110 mm
długość: 3; 4 mb

Sposób łączenia: wcisk Wcisk na zatrzask z uszczelką na zatrzask z uszczelką 
Dodatkowe elementy 
systemu:

ZR – złącze rynny; NRW/NRZ 
– narożnik rynny wew/zew; ŁRR – 
łącznik rynny z rurą; KR – kolanko 
rury ; PR – przedłużka rury; RS 
– rura spustowa; TR – trójnik rury; 
WD – wyłapywacz deszczówki; 
WR – wylewka rury spustowej; 
HRL – hak rynny; HRC – hak 
rynny czołowy; KRK – hak rynny 
kompakt; DRU – denko rynny 
uniwersalne; OR – odciąg rynny; 
ORS – obejma rury spustowej; 
ORST – obejma rury spustowej 
wbijana; SR 0 sitko rewizyjne rury 
spustowej; RDD – reduktor do 
deszczówki.

ŁRR – łącznik rynny z rurą; KR – 
kolanko rury 72°
NRW/NRZ – narożnik rynny wew/
zew; ZR – złącze rynny; DR – 
Denko rynny; ORS – obejma rury 
spustowej; HR – hak rynny.

Złączki rynnowe i rurowe; lej 
spustowy; narożniki zewnętrzny 
i wewnętrzny, uchwyt rynnowy, 
denka: lewe, prawe, uniwersalne;  
kolanko, kolanko dwukielichowe; 
rewizja; redukcja rury spustowej; 
obejma rury spustowej; trójniki 
typowe i nietypowe 

Złączki rynnowe i rurowe; lej 
spustowy; narożniki zewnętrzny 
i wewnętrzny; uchwyt rynnowy; 
denka lewe, prawe, uniwersalne;  
kolanko; kolanko dwukielichowe; 
rewizja; redukcja rury spustowej; 
obejma rury spustowej; trójniki 
typowe i nietypowe

Cechy szczególne: Skuteczne odprowadzanie wód 
opadowych,
wyjątkowa wytrzymałość na czyn-
niki atmosferyczne,
produkt ze szwedzkiej blachy 
SSAB
kompatybilny system rynnowy z 
pokryciem dachowym,
nie wymaga specjalnej konser-
wacji,
krótszy czas montażu dzięki uni-
kalnym hakom nastawnym.

wieloletnia trwałość – blachy 
obustronne ocynkowane,
duża średnica rynien 150 mm i rur 
100 mm,
atrakcyjna cena – zastosowanie 
uniwersalnych elementów,
bardzo odporne na obciążenie 
śniegiem czy lodem.

- Wyjątkowa odporność na szkodli-
we działanie promieni UV – trwały 
i głęboki kolor  zachowany jest 
przez wiele lat;
- odporność na zmiany temperatu-
ry otoczenia, obfi te opady śniegu, 
kwaśne deszcze; 
- doskonała przepustowość dzięki 
głębokiemu profi lowi rynny i ideal-
nie gładkiej powierzchni; 
- sztywność instalacji dzięki wywi-
nięciom przedniej i tylnej krawędzi 
rynny; 
- prostota i szybkość montażu 
oraz szczelność systemu dzięki 
metodzie połączenia na zatrzask z 
uszczelką; 
- głęboka rynna zapewniająca 
dużą pojemność i przepustowość 
instalacji 
- odporność na korozję
- łatwość utrzymania w czystości. 

- Odporność na agresywne 
czynniki atmosferyczne
- zachowanie parametrów tech-
nicznych w niskich i wysokich 
temperaturach;
- trwały kolor, brak konieczności 
konserwacji i malowania;
- wyjątkowa odporność na obcią-
żenia (np. pod wpływem śniegu, 
sopli lodowych) dzięki uchwytom 
rynnowym o profi lu dwuteowym;
- prostota i szybkość montażu 
oraz szczelność systemy 
dzięki połączeniom na zatrzask z 
uszczelką; 
- głęboka rynna zapewniająca 
dużą pojemność i przepustowość 
instalacji. 

Gwarancja: 15 lat 2 lata 12 lat 10 lat 
Aprobaty, Certyfi katy: Krajowa Deklaracja Zgodności nr 

51/612/2/WIJO
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 
51/3/612/Element

- Produkowane pod nadzorem 
Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001-2000; 
- Atest PZH nr HK/B/1457/01/2009
- Rekomendacja techniczna ITB nr 
RT ITB-1202/2010
- Deklaracja Zgodności 

- Produkowane pod nadzorem 
Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001-2000; 
- Atest PZH nr 
HK/B/1457/01/2009
- Certyfi kat Zgodności z Polską 
Normą Nr ITB-498/W
-Polska Norma PN-EN 607:2005; 
PN-EN 12200-1:2002; PN-EN 
1462:2006 
- Deklaracja Zgodności 

Orientacyjna cena brutto 
[zł/mb]

cennik dostępny na stronie 
www.balex.eu

cennik dostępny na stronie 
www.balex.eu

Rynna 125 – 15,77 PLN Rynna 125 – 12,61

Producent (dane kontak-
towe):

BALEX METAL Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewotel. 
+48 58 778 44 44, fax +48 58 778 44 55, infolinia 0 801 000 807, www: 
http://www.balex.eu e-mail: kontakt@balex.eu

Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna; 
ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło, www.gamrat.pl; gamrat@gamrat.
com.pl; 
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Nazwa systemu: Niagara 125/90; 150/100 Alurynna Gutti Gzyms k300 Alurynna Gutti Classic Alurynna Gutti Gzyms k380

Materiał: Stal ocynkowana, gr. 0,6 mm oraz 
tytan-cynk.

Wysokiej klasy, gatunkowe alu-
minium stopu 3005, obustronnie 
lakierowane na 10 kolorów w 
procesie coil coating. Grubość 
aluminium 0,7 mm.

Wysokiej klasy, gatunkowe alu-
minium stopu 3005, obustronnie 
lakierowane na 10 kolorów w 
procesie coil coating. Grubość 
aluminium 0,7 mm.

Wysokiej klasy, gatunkowe alu-
minium stopu 3005, obustronnie 
lakierowane na 10 kolorów w 
procesie coil coating. Grubość 
aluminium 0,7 mm.

Wykończenie zewnętrzne: Obustronnie powlekane poliureta-
nem gr. 50 µm oraz tytan-cynk.

Powłoka z wytrzymałego 
poliamidu lub poliuretanu, 
dodatkowo natryskiwany lakier 
anty-UV.

Powłoka z wytrzymałego 
poliamidu lub poliuretanu, 
dodatkowo natryskiwany lakier 
anty-UV.

Powłoka z wytrzymałego 
poliamidu lub poliuretanu, 
dodatkowo natryskiwany lakier 
anty-UV.

Kolorystyka: Biały RAL9010, brąz RAL8017, cegła 
RAL8004, czarny RAL9005, grafit 
RAL7024, srebrny RAL9006, wiśnia 
RR028, złoty RAL8023, cynk-tytan 
NATURA, cynk-tytan PATYNA.

Grafitowy, brązowy, miedziany, biały, czarny, czerwony, ceglany, szary metaliczny, drewnopodobny 
jasny i drewnopodobny ciemny; na specjalne zamówienie jeszcze 18 atrakcyjnych kolorów. 

profil: Półokrągła rynna, okrągła rura 
spustowa.

Wymiar rynny: 125 mm; 150 mm. Gzyms k300 – rynna 127 mm 
(odpowiednik zwykłej rynny 
125 i 150).

Classic k300 – rynna 152 mm 
(odpowiednik zwykłej rynny 
150 i 175).

Gzyms k380 - rynna 152 mm 
(odpowiednik zwykłej rynny 
150 i 175).

Wymiar rur spustowych: 90 mm; 100 mm. Rura spustowa 60 x 80 oraz  
70 x 110 lub okrągła ø 80.

Rura spustowa 60x80 oraz  
70x 110 lub okrągła ø 80 i ø 100.

Rura spustowa 60x80 oraz 
70x110 lub okrągła ø 80 i ø 100. 

Sposób łączenia: Przy pomocy złączki rynnowej 
z uszczelką, bez konieczności 
dodatkowego uszczelniania.

Rynna aluminiowa jest profilowana na długość okapu bezpośrednio na placu budowy, bez łączeń. 
bez awaryjnych łączników i lutowania. Miejsca spojenia z rurami spustowymi są wypełniane szcze-
liwem.

Dodatkowe elementy 
systemu:

Trójnik, trójnik redukcyjny 100/90, 
narożnik 90°, narożnik 135°, naroż-
nik o kącie nietypowym od 60° (co 
5°), mufa, łącznik rury 0,5 mb.

Siatki przeciw liściom, wzmocnienia rur spustowych, (również żeliwne) kratki, redukcje, kolektory, 
odpływy, haki i dodatkowe elementy mocujące, podwieszenia oraz zsypywacz do śniegu.

Cechy szczególne: Jedne z najgłębszych rynien na 
rynku, szeroka złączka rynny 76 
mm, łatwość montażu, wszystkie 
elementy produkowane przez 
jedną firmę, co gwarantuje ich 
kompatybilność.

• Rynna aluminiowa – nigdy nie zardzewieje, 
• rynna bez łączeń – nigdy nie będzie przeciekać,
• coil coating – wytrzymała, bardzo efektowna powłoka zewnętrzna systemu,
• nierdzewny, trwały i kolorowy system bez końca – alurynna jest produktem profilowanym bezpo-
średnio na placu budowy, dokładnie na wymiar dachu – bez strat. Nie posiada łączeń i nigdy nie 
przecieka. System instalowany jest tylko przez wykwalifikowanych, oficjalnych dystrybutorów Gutti.

Gwarancja: 15 lat 20 lat na materiał i powłokę; w przypadku instalacji wykonywanej przez oficjalnego dystrybutora – 20 
lat na cały system zbierania i odprowadzania wody deszczowej.

Aprobaty, Certyfikaty: DIN EN ISO 9001, certyfikat jakości GUTTI, zgodność z PN-EN 612, certyfikaty i świadectwa zgod-
ności maszyn do produkcji orynnowania.

Orientacyjna cena brutto 
[zł/mb]:

Rynna od 21,90, rura spustowa 
od 27,55.

60 (cena z montażem i wszyst-
kimi akcesoriami).

65 (cena z montażem i wszyst-
kimi akcesoriami).

68 (cena z montażem i wszyst-
kimi akcesoriami).

Producent (dane kontak-
towe):

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 32B
05-806 Komorów, Sokołów

GUTTI POLSKA SP. Z O.O. 
42-200 Częstochowa
ul. Poselska 3

www.guttipolska.pl
tel. 34 3336789
fax 34 3336543



 373/2011
p r z e g l ą d

System rynnowy RUUKKI System rynnowy PREFA System rynnowy RHEINZINK 
gołowalcowany

System rynnowy RHEINZINK 
„patynapro szaroniebieska”

System rynnowy RHEINZINK 
„patynapro grafit”

Blacha stalowa ocynkowana, 
obustronnie pokryta powłoką 
organiczną na bazie żywic 
poliuretanowych.
Grubość materiału: 0,6 mm.

Aluminium – stop AlMn 
Grubość 0,7 mm.

Wysokiej jakości blacha cyn-
kowo-tytanowa RHEINZINK® 
będąca stopem cynku (Zn)  
 – o stopniu czystości 99,995% 
z domieszką miedzi (Cu), 
tytanu (Ti) i aluminium (Al) – 
stanowiących razem 0,005%. 
Grubośc 0,7 – 0,8 mm.

Wysokiej jakości blacha cyn-
kowo-tytanowa RHEINZINK® 
będąca stopem cynku (Zn) – 
o stopniu czystości 99,995% 
z domieszką miedzi (Cu), 
tytanu (Ti) i aluminium (Al) – 
stanowiących razem 0,005%. 
Grubośc 0,7 – 0,8 mm.

Wysokiej jakości blacha cyn-
kowo-tytanowa RHEINZINK® 
będąca stopem cynku (Zn) – 
o stopniu czystości 99,995% 
z domieszką miedzi (Cu), 
tytanu (Ti) i aluminium (Al) – 
stanowiących razem 0,005%. 
Grubośc 0,7 – 0,8 mm.

Powłoka Pural Powłoka poliester 25 µm. Naturalny materiał nie wyma-
gający konserwacji i dodat-
kowych zabezpieczeń.

Naturalny materiał nie wyma-
gający konserwacji i dodat-
kowych zabezpieczeń.

Naturalny materiał nie wyma-
gający konserwacji i dodat-
kowych zabezpieczeń.

Ciemnoczerwony, biały, gra-
fitowy, ciemnozielony, ciem-
nobrązowy, czarny, ceglasty, 
czekoladowobrązowy.

Brązowy, antracyt, miedziany, 
czerwony, zieleń mchu, jasno-
szary, szaro cynkowy, zieleń 
opalu, biały PREFA, srebrny 
metalik, naturalny.

Naturalny cynk w kolorze 
srebrnoszarym z połyskiem.

Naturalna patyna pro sza-
roniebieska (w przybliżeniu 
RAL 7001).

Naturalna patyna pro grafit 
(w przybliżeniu RAL 7009). 

Rynny – półokrągłe/
rury spustowe – okrągłe.
 

Rynny półokrągłe, prostokątne, 
leżące.
Rury spustowe okrągłe.

Rynny (półokrągłe, pro-
stokątne), rury spustowe 
(okrągłe, kwadratowe). 

Rynny (półokrągłe, pro-
stokątne), rury spustowe 
(okrągłe, kwadratowe). 

Rynny (półokrągłe, pro-
stokątne), rury spustowe 
(okrągłe, kwadratowe). 

Średnica: 125/87 mm
Długość: 2000; 4000 mm

Szerokość 105 mm (25 er), 127 
mm (28 er), 153 mm (33 er), 
192 mm (40 er), długość 3 m

Średnice: 80, 105, 127, 153, 
192 i 250
Długości: do 3 m

Średnice: 80, 105, 127, 153, 
192 i 250
Długości: do 3 m

Średnice: 80, 105, 127, 153, 
192 i 250
Długości: do 3 m

Średnica: 150/125 mm
Długość: 1000; 2500; 4000 
mm

Średnica ø 80 mm, ø 100 mm, 
ø 120 mm, ø 150 mm, długość 
3 m

Średnice: 50, 60, 76, 80, 87, 
100, 120, 150
Długości: do 3 m

Średnice: 50, 60, 76, 80, 87, 
100, 120, 150
Długości: do 3 m

Średnice: 50, 60, 76, 80, 87, 
100, 120, 150
Długości: do 3 m

Łączniki z uszczelką.
 

Klejenie, nitowanie, system 
złączek z EPDM.

Lutowanie miękkie lub kleje-
nie specjalistycznym klejem.

Lutowanie lub klejenie spe-
cjalistycznym klejem.

Lutowanie lub klejenie spe-
cjalistycznym klejem.

Rynny, rury spustowe, 
haki rynnowe regulowane, 
krótkie, długie, superkrótkie 
i superdługie, narożnik 90°, 
łączniki, podciąg rynny, wylot 
rury, kolano, wylot otwarty, 
trójnik, obejmy, łapacz wody 
z sitkiem, przelew kanaliza-
cyjny, zaślepki rynny.

Na kompletny system 
rynnowy składają się między 
innymi: haki doczołowe, haki 
połaciowe, kosze zlewiskowe, 
rury teleskopowe, zawory prze-
lewowe, obejmy renowacyjne, 
dylatacje i inne.

Ponad 500 elementów 
akcesoriów – w tym siatki 
do zabezpieczenia przed 
liściami, rewizje przesuwne 
lub otwierane, zbieracze 
deszczówki i wiele innych.

Ponad 500 elementów 
akcesoriów – w tym siatki 
do zabezpieczenia przed 
liściami, rewizje przesuwne 
lub otwierane, zbieracze 
deszczówki i wiele innych.

Ponad 500 elementów 
akcesoriów – w tym siatki 
do zabezpieczenia przed 
liściami, rewizje przesuwne 
lub otwierane, zbieracze 
deszczówki i wiele innych.

Maks. pow. odwadniana – 
rura położona skrajnie: 
55/100 m2.
Maks. pow. odwadniana – 
rura położona centralnie: 
95/165 m2.

Szybki montaż, głęboki profil 
rynny zapewniający doskonałą 
wydajność, wysoka odporność 
na UV, odporność na zmienne 
warunki klimatyczne oraz 
na chemikalia, możliwość 
stosowania dwóch średnic rury 
do jednego rozmiaru rynny, 
możliwość malowania na 
dowolny kolor wg palety RAL 
lub NCS.

System jest odporny na 
niskie i wysokie temperatu-
ry oraz promienie UV, nie 
wymaga konserwacji przez 
cały okres użytkowania 
dzięki procesowi naturalnego 
patynowania. Ten materiał 
może być zaginany, gięty rol-
kowo, zwijany, rozklepywany, 
wyciągany lub lutowany bez 
obaw o odpryski czy mikro-
uszkodzenia.

System jest odporny na niskie i wysokie temperatury oraz 
promienie UV, nie wymaga konserwacji przez cały okres 
użytkowania dzięki procesowi naturalnego patynowania. Ten 
materiał może być zaginany, gięty rolkowo, zwijany, rozkle-
pywany, wyciągany lub lutowany bez obaw o odpryski czy 
mikrouszkodzenia. Istotną cechą naturalnej RHEINZINK® pa-
tynypro jest to, że będąc zarysowana podczas użytkowania lub 
montażu, odbudowuje się dokładnie w tym samym odcieniu.

20 lat 40 lat 30 lat/ trwałość 80–120 lat 30 lat/ trwałość 80–120 lat 30 lat/ trwałość 80–120 lat

Polska Norma PN-EN 612; 
PN-EN 1462

PN EN 612, ISO 9001:2000. PN-EN 9612; rynny od-
powiadają najostrzejszym 
kryteriom w tej branży TUV 
QUALITY ZINK. Produkcja 
odbywa się w oparciu o ISO 
9001-2000, ISO 14001:2004.

PN-EN 9612; rynny od-
powiadają najostrzejszym 
kryteriom w tej branży TUV 
QUALITY ZINK. Produkcja 
odbywa się w oparciu o ISO 
9001-2000, ISO 14001:2004.

PN-EN 9612; rynny od-
powiadają najostrzejszym 
kryteriom w tej branży TUV 
QUALITY ZINK. Produkcja 
odbywa się w oparciu o ISO 
9001-2000, ISO 14001:2004.

www.ruukkidachy.pl Od 28,14/24,02 netto. Od 36,16/29,32 netto. Od 42,38/47,21 netto.

RUUKKI Polska Sp. z o.o.
Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów,  
Tel: 46 85 81 600 
Fax: 46 85 81 609 
biuro@ruukki.com
www.ruukkidachy.pl

PREFA Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28,
02-295 Warszawa,
tel. 22 720 62 90
fax 22 886 10 54
e-mail: office.pl@prefa.com
www.prefa.com 

RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan 105, 
05-462 Wiązowna, 
tel. 22 789 91 91, 789 91 99, 
e-mail: info@rheiniznk.pl, 
www.rheinzink.pl 

RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan 105, 
05-462 Wiązowna, 
tel. 22 789 91 91, 789 91 99, 
e-mail: info@rheiniznk.pl, 
www.rheinzink.pl 

RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan 105, 
05-462 Wiązowna, 
tel. 22 789 91 91, 789 91 99, 
e-mail: info@rheiniznk.pl, 
www.rheinzink.pl 
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Nazwa systemu: FlAMINgO 125/90 FlAMINgO125/100 FlAMINgO 150/100 SYSTEM RYNNOWY 
plASTAl - Miedź

Materiał: Blacha PRELAQ RWS 
szwedzkiego koncernu SSAB

Blacha PRELAQ RWS 
szwedzkiego koncernu SSAB

Blacha PRELAQ RWS 
szwedzkiego koncernu SSAB

Miedź

Wykończenie zewnętrzne: Grubowarstwowe powłoki 
organiczne PRELAQ PWS 
(2x35µm)

Grubowarstwowe powłoki 
organiczne PRELAQ PWS 
(2x35µm)

Grubowarstwowe powłoki 
organiczne PRELAQ PWS 
(2x35µm)

Miedź

Kolorystyka: Brąz czekoladowy 387 (RAL 8017), brązowy 434 (RAL 8028), grafitowy 087 (RAL 7011),  
ceglasty 742 (RAL 8004), wiśniowy 758 (RAL 3009), czarny 015 (RAL 9005), miedziany 778 (RAL 
8003),  silver metallic 045 (RAL 8006), biały 001 (RAL 9002), ciemny zielony 830 (RAL 6020) 

Miedziany

profil Rynny zgodne z europejską 
normą EN-612, profil półokrą-
gły z wywinięciem usztywnia-
jącym konstrukcję i zabezpie-
czającym przed przelewaniem 
się wody deszczowej. 
Profil rury: okrągły. 

Wymiar rynny: 125 mm
długości 3 mb, 4 mb

125 mm
długości 3 mb, 4 mb

150 mm
długości 3 mb, 4 mb

ø: 125, 150, 180, długość 
zależna od rozmiaru i koloru.

Wymiar rur spustowych: 87 mm
długości 3 mb, 1 mb

100 mm
długości 3 mb, 1 mb

100 mm
długości 3 mb, 1 mb

ø: 87, 100, 120, 150; długość 
zależna od rozmiaru i koloru.

Sposób łączenia: Złączki z uszczelkami. Złączki z uszczelkami. Złączki z uszczelkami. klejony spoiwem dekarskim 
Plastal, lutowany.

Dodatkowe elementy 
systemu:

Haki doczołowe, haki 
dokrokwiowe łączone, haki 
dokrokwiowe, denka, naroż-
niki zewnętrzne, narożniki 
wewnętrzne, kolanka 60º, 
sztucery, wylewki, obejmy rury 
spustowej, śruby mocujące 
obejmy, łączniki rynny, łączniki 
rynny z klamrą, złączki rury 
spustowej, trójniki, łapacze 
deszczówki.

Haki doczołowe, haki 
dokrokwiowe łączone, haki 
dokrokwiowe, denka, naroż-
niki zewnętrzne, narożniki 
wewnętrzne, kolanka 60º, 
sztucery, wylewki, obejmy rury 
spustowej, śruby mocujące 
obejmy, łączniki rynny, łączniki 
rynny z klamrą, złączki rury 
spustowej, trójniki, łapacze 
deszczówki.

Haki doczołowe, haki 
dokrokwiowe łączone, haki 
dokrokwiowe, denka, naroż-
niki zewnętrzne, narożniki 
wewnętrzne, kolanka 60º, 
sztucery, wylewki, obejmy rury 
spustowej, śruby mocujące 
obejmy, łączniki rynny, łączniki 
rynny z klamrą, złączki rury 
spustowej, trójniki, łapacze 
deszczówki.

Rynajza długa, czołowa; 
złączka rynny; narożnik 
wewnętrzny/zewnętrzny (o 
dowolnym kącie nachylenia); 
dekiel prawy/lewy; kolano 
rynny; mufa; dylatacja; sztu-
cer; sztucer prosty; sztucer 
przegubowy; trójnik; kosz 
zlewowy; zbieracz deszczów-
ki; obejma ze śrubą o różnej 
długości; opornik; rzygacz; 
czyszczak; sitko; kołnierz 
kanalizacyjny; wulstwa; 
odsadzka; wylewka.

Cechy szczególne: - Zastosowanie do produkcji 
blach malowanych w tej samej 
technologii,
- podwójne zabezpieczenia 
elementów (foliowanie i opa-
kowania zbiorcze),
- najdłuższa gwarancja na 
rynku (na stalowe orynno-
wanie).

- Zastosowanie do produkcji 
blach malowanych w tej samej 
technologii,
- podwójne zabezpieczenia 
elementów (foliowanie i opa-
kowania zbiorcze),
- najdłuższa gwarancja na 
rynku (na stalowe orynno-
wanie).

- Zastosowanie do produkcji 
blach malowanych w tej samej 
technologii,
- podwójne zabezpieczenia 
elementów (foliowanie i opa-
kowania zbiorcze),
- najdłuższa gwarancja na 
rynku (na stalowe orynno-
wanie).

Ponadczasowa elegancja 
i długowieczność; trwałość 
systemu szacowana na 
setki lat; Możliwie najwyższa 
odporność na korozję i czyn-
niki atmosferyczne; System 
nie wymaga konserwacji 
- pod wpływem czynników 
atmosferycznych pokrywa 
się warstwą patyny, czyli 
naturalną wartswą ochronną 
przed szkodliwym wpływem 
zjawisk pogodowych; Wysoka 
odporność na zadrapania 
i odbarwienia.

Gwarancja: 30-letnia gwarancja na brak 
korozji, 15-letnia gwarancja 
na powłoki lakiernicze.

30-letnia gwarancja na brak 
korozji, 15-letnia gwarancja 
na powłoki lakiernicze.

30-letnia gwarancja na brak 
korozji, 15-letnia gwarancja 
na powłoki lakiernicze.

10 lat

Aprobaty, Certyfikaty: Aprobata 14TG/SR-1/10, 
14TG/SR-2/10, ZŁOTY 
MEDAL BUDMA 2010, 
Rekomendacja Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy.

Aprobata 14TG/SR-1/10, 
14TG/SR-2/10, ZŁOTY 
MEDAL BUDMA 2010, 
Rekomendacja Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy.

Aprobata 14TG/SR-1/10, 
14TG/SR-2/10, ZŁOTY 
MEDAL BUDMA 2010, 
Rekomendacja Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy.

Krajowa Deklaracja Zgodności 
z normą europejską PN-EN 
612:2006

Orientacyjna cena brutto 
[zł/mb]

15,38 zł brutto za 1 mb rynny 15,38 zł brutto za 1 mb rynny 20,89 zł brutto za 1 mb rynny Cennik na 
www.plastmopolska.pl

Producent 
(dane kontaktowe):

BUDMAT Bogdan Więcek Płock ul. Otolińska 25 tel. 24 2685958 rynnyflamingo@budmat.com.pl
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SYSTEM RYNNOWY 
Plasa PVC

SYSTEM RYNNOWY
Plasa Luran S®

SYSTEM RYNNOWY 
PLASTAL - Ocynk

SYSTEM RYNNOWY 
PLASTAL - tytan-cynk

SYSTEM RYNNOWY 
PLASTAL - powlekany 
poliuretanem

PVC PVC, Luran S® Stal DX51DZ275 Stop Cynku (zawartość ok. 
99%) oraz tytanu, miedzi i 
aluminium (w sumie 1%)

Stal DX52DZ275

PVC Luran S® Powłoka ocynkowana Powłoka poliuretanowa

W standardzie: biały, szary, 
grafit, brąz, czarny, miedzia-
ny. Na życzenie: każdy kolor 
z palety RAL

W standardzie: brązowy, zielo-
ny, czerwony

Ocynk - możliwość poma-
lowania na dowolny kolor z 
palety RAL

Tytan-cynk Ceglany, brązowy, czarny, 
grafitowy, czerwony, zielony

Rynny zgodne z europej-
ską normą EN-607, profil 
półokrągły z opatentowanym 
wywinięciem usztywniającym 
konstrukcję i zabezpieczają-
cym przed przelewaniem się 
wody deszczowej. Profil rury 
spustowej: okrągły

Rynny zgodne z europejską 
normą EN-607, profil półokrągły 
z opatentowanym wywinięciem 
usztywniającym konstrukcję i 
zabezpieczającym przed prze-
lewaniem się wody deszczowej. 
Profil rury spustowej: okrągły

Rynny zgodne z europej-
ską normą EN-612, profil 
półokrągły z wywinięciem 
usztywniającym konstrukcję 
i zabezpieczającym przed 
przelewaniem się wody 
deszczowej. Profil rury: 
okrągły. 

Rynny zgodne z europej-
ską normą EN-612, profil 
półokrągły z wywinięciem 
usztywniającym konstrukcję 
i zabezpieczającym przed 
przelewaniem się wody 
deszczowej. Profil rury: 
okrągły. 

Rynny zgodne z europej-
ską normą EN-612, profil 
półokrągły z wywinięciem 
usztywniającym konstrukcję 
i zabezpieczającym przed 
przelewaniem się wody 
deszczowej. Profil rury: 
okrągły. 

ø: 100, 125, 150; długość 
zależna od rozmiaru i koloru

ø: 100, 125, 150; długość 
zależna od rozmiaru i koloru

ø: 125, 150, 180, długość 
zależna od rozmiaru i koloru

ø: 125, 150, 180, długość 
zależna od rozmiaru i koloru

ø: 125, 150, długość zależna 
od rozmiaru i koloru

ø: 75, 90, 110, długość za-
leżna od rozmiaru i koloru

ø: 75, 90, 110, długość zależna 
od rozmiaru i koloru

ø: 87, 100, 120, 150; długość 
zależna od rozmiaru i koloru

ø: 87, 100, 120, 150; długość 
zależna od rozmiaru i koloru

ø: 87, 100; długość zależna 
od rozmiaru i koloru

System klejony, uszczelkowy System klejony, uszczelkowy Złącze uszczelkowe, klejony 
spoiwem dekarskim Plastal, 
lutowany

Klejony spoiwem dekarskim 
Plastal, lutowany

Złącze uszczelkowe, klejony 
spoiwem dekarskim Plastal, 
lutowany

Złączka rynny, złączka uszczelkowa, złączka korekcyjna, 
narożnik wewnętrzny/zewnętrzny, dekiel uniwersalny, 
rynajza plastykowa, rynajza uniwersalna, rynajza metalowa, 
kolana o różnym kącie nachylenia, mufa, mufa redukcyjna, 
obejma plastykowa (dwa rozmiary w ramach jednego ele-
mentu), rozgałęzienie, rozgałęzienie korekcyjne, odsadz-
ka, rzygacz, czyszczak, kołnierze kanalizacyjne w wielu 
wariacjach, fartuch, osłona boczna, klin trójkątny, zestaw 
do ścian ocieplonych, wylewka, sitko, sztucer zwiększony, 
sztucer ruchomy, klej do rynien. Możliwość wykonania do-
wolnego kształtu elementu, zgodnie ze wcześniej ustalonym 
projektem. 

Rynajza długa, czołowa, czo-
łowa przetłoczona; złączka 
rynny; narożnik wewnętrzny/
zewnętrzny (o dowolnym 
kącie nachylenia); dekiel 
prawy/lewy/uniwersalny; 
kolano rynny; mufa;  sztucer; 
sztucer prosty; trójnik; kosz 
zlewowy;  obejma ze śrubą 
o różnej długości; opornik; 
rzygacz; czyszczak; kołnierz 
kanalizacyjny; wulstwa; 
odsadzka; wylewka; sitko.

Rynajza długa, czołowa; 
narożnik wewnętrzny/ze-
wnętrzny (o dowolnym kącie 
nachylenia); dekiel prawy/
lewy; kolano rynny; mufa; 
dylatacja; sztucer; sztucer 
prosty; sztucer przegubowy; 
trójnik; kosz zlewowy; zbie-
racz deszczówki; opornik; 
rzygacz; czyszczak; kołnierz 
kanalizacyjny; wulstwa; 
odsadzka; wylewka.

Rynajza długa, czołowa, czo-
łowa przetłoczona; złączka 
rynny; narożnik wewnętrzny/
zewnętrzny (o dowolnym 
kącie nachylenia); dekiel 
uniwersalny; kolano rynny; 
mufa; sztucer; trójnik; kosz 
zlewowy; obejma ze śrubą 
o różnej długości; opornik; 
rzygacz; czyszczak; kołnierz 
kanalizacyjny;  odsadzka; 
wylewka.

Skuteczne odprowadzanie 
wód deszczowych: opaten-
towany kształt brzegu rynny, 
zabezpieczający przed 
przelewaniem się dużej ilości 
wody; Poprawność funkcjo-
nowania systemu w bardzo 
szerokiej skali temperatur; 
Produkt przyjazny środowi-
sku; Prostota i lekkość mon-
tażu; Odporność na czynniki 
atmosferyczne; Uniwersal-
ność systemu: dwa rozmiary 
obejmy do rur spustowych w 
ramach jednego elemen-
tu; Wysoka odporność na 
korozję; System nie wymaga 
prac konserwacyjnych.

Certyfikat Gwarancji Koloru; 
Wieloletni wysoki połysk wszyst-
kich elementów orynnowania; 
Doskonała odporność na 
promieniowanie UV i inne czyn-
niki atmosferyczne; Poprawność 
funkcjonowania systemu w 
bardzo szerokiej skali temperatur; 
Skuteczne odprowadzanie wód 
deszczowych: opatentowany 
kształt brzegu rynny, zabezpiecza-
jący przed przelewaniem się dużej 
ilości wody; Produkt przyjazny 
środowisku; Prostota, wygoda i 
lekkość montażu; Uniwersalność 
systemu: dwa rozmiary obejmy do 
rur spustowych w ramach jednego 
elementu; Wysoka odporność na 
korozję; System nie wymaga prac 
konserwacyjnych.

Wieloletnia trwałość syste-
mu; Wysoka odporność na 
korozję i czynniki atmos-
feryczne; atrakcyjna cena; 
wysoka odporność na obcią-
żenia wywołane śniegiem lub 
lodem; System nie wymaga 
konserwacji; 
Z biegiem czasu podlega 
naturalnemu patynowaniu.

Jeden z najtrwalszych sto-
pów używanych do produkcji 
odwodnień; Wysoka odpor-
ność na korozję i czynniki 
atmosferyczne; System nie 
wymaga konserwacji; 
Z biegiem czasu podlega 
naturalnemu patynowaniu, 
które wydłuża żywotność; 
wysoka odporność na ob-
ciążenia wywołane śniegiem 
lub lodem; 

Wieloletnia trwałość syste-
mu; Wysoka odporność na 
korozję i czynniki atmosfe-
ryczne; System przyjazny 
dla środowiska; Nadspodzie-
wanie wytrzymały na dzia-
łanie śniegu, lodu i środków 
chemicznych; Doskonała 
odporność na zadrapania 
i odbarwienia; System 
nie wymaga konserwacji; 
Łatwość obróbki; Wysoka 
estetyka.

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Krajowa Deklaracja Zgod-
ności z normą europejską 
PN-EN 607:2005; Atest PZH 
nr HK/B/0024/01/2009

Krajowa Deklaracja Zgodności 
z normą europejską PN-EN 
607:2005; Atest PZH nr 
HK/B/0024/01/2010

Krajowa Deklaracja Zgod-
ności z normą europejską 
PN-EN 612:2006

Krajowa Deklaracja Zgod-
ności z normą europejską 
PN-EN 612:2006

Krajowa Deklaracja Zgod-
ności z normą europejską 
PN-EN 612:2006

Cennik na 
www.plastmopolska.pl

Cennik na 
www.plastmopolska.pl

Cennik na 
www.plastmopolska.pl

Cennik na 
www.plastmopolska.pl

Cennik na 
www.plastmopolska.pl


