Deszczowe

WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Systemy
rynnowe

Waĝny detal

Do wyboru

Domy parterowe z daleko wysuniÚtymi okapami
– w tym takie, które majÈ dach kryty trzcinÈ – mogÈ
siÚ obejĂÊ bez rynien. We wszystkich pozostaïych
orynnowanie jest koniecznoĂciÈ: skutecznie odprowadza wodÚ deszczowÈ i tÚ z roztopów do rur spustowych i w ten sposób chroni Ăciany budynku oraz
cokoïy przed zalaniem i zawilgoceniem.
Systemy rynnowe montuje siÚ najczÚĂciej równoczeĂnie z ukïadaniem pokrycia dachowego, ale juĝ
na etapie projektowania domu warto pomyĂleÊ, jak
dopasowaÊ ten detal do wyglÈdu domu oraz do wielkoĂci i bryïy dachu.
Mówi siÚ, ĝe dobrze dobrane rynny to takie, których
nie widaÊ. To prawda: na wiÚkszoĂci domów neutralne w kolorze rynny umieszczone sÈ w miejscach
nierzucajÈcych siÚ w oczy. Ale równie ciekawie moĝe
wyglÈdaÊ budynek z orynnowaniem jasnobïÚkitnym,
zielonym czy niebieskim, jeĂli dobrze wspóïgra ono
z barwÈ dachu lub ram okiennych i wyróĝnia siÚ na
tle elewacji. Rynny mogÈ nawet imitowaÊ gzymsy,
a ich zakoñczenia mogÈ stanowiÊ ozdobny detal – na
przykïad w ksztaïcie gïowy smoka.
Orynnowanie przystosowuje siÚ do ksztaïtu dachu.
Na dwu- lub czterospadowym moĝe byÊ stosunkowo proste, ale na bogato rzeěbionym, z licznymi
zaïamaniami i lukarnami, bÚdzie skomplikowane,
a przez to droĝsze.
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wybory
W Polsce najpopularniejsze sÈ systemy
rynnowe z PVC i ze stali, oprócz nich
stosuje siÚ teĝ orynnowania z innych materiaïów. Oto, w czym moĝna wybieraÊ:
Z PVC
Rynny z utwardzonego polichlorku
winylu (ang. PVC) majÈ, wedïug producentów, trwaïoĂÊ okoïo 40 lat. SÈ bardzo
popularne, poniewaĝ sÈ niedrogie
i odporne na uszkodzenia mechaniczne,
a zwïaszcza na wgniecenia. SÈ teĝ caïkowicie odporne na korozjÚ i nie wymagajÈ
okresowego odnawiania, wiÚc polecane
sÈ w rejonach o silnym zanieczyszczeniu, gdzie wystÚpujÈ kwaĂne opady,
szkodliwe dla metali. Ze wzglÚdu na
to, ĝe rynny plastikowe sÈ barwione
w masie, nie widaÊ na nich ewentualnych zarysowañ: nadajÈ siÚ wiÚc do domów, które stojÈ w pobliĝu drzew. Ich
powierzchnie pokrywa siÚ tlenkiem
tytanu, maluje farbami akrylowymi
lub stabilizuje promieniami UV: dziÚki temu majÈ zwiÚkszonÈ odpornoĂÊ
na uszkodzenia mechaniczne i kwaĂne
deszcze.
PVC jest bardziej podatne na zmiany
temperatury niĝ inne materiaïy, z których
wykonuje siÚ rynny, np. nieznacznie zmie-

nia swoje wymiary wskutek róĝnic temperatury. Aby wiÚc rynny mogïy swobodnie
pracowaÊ, podczas montaĝu uĝywa siÚ zïÈczek ze specjalnymi uszczelkami (z EPDM,
czyli materiaïu odpornego na zmiany temperatury). UmoĝliwiajÈ one swobodny
ruch elementów i zarazem zapewniajÈ
szczelnoĂÊ systemu orynnowania.
Z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej lub lakierowanej
Rynny ze stali lakierowanej albo powlekanej warstwÈ tytanowo-cynkowÈ lub
plastycznym tworzywem majÈ trwaïoĂÊ ok. 50 lat. Ze wzglÚdu na powïokÚ
ochronnÈ, odpornoĂÊ na korozjÚ
i uszkodzenia mechaniczne sÈ kupowane chÚtniej niĝ rynny ze stali tylko
ocynkowanej. Trzeba jednak uwaĝaÊ,
aby ich powierzchnia nie zarysowaïa
siÚ podczas montaĝu czy wskutek ocierania siÚ o nie gaïÚzi drzew.

fot. Raiko

Materiaï, z jakiego bÚdzie
wykonany system rynnowy, moĝna
wybraÊ samemu. Kolor i ksztaït
orynnowania teĝ. ResztÚ, czyli
obliczenie powierzchni dachu, dobór
Ărednic rur spustowych i przekrojów
rynien oraz montaĝ, warto oddaÊ
w rÚce specjalisty.

fot. Aluplast

Olimpia Wolf
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Prezentujemy systemy orynnowania do odprowadzania wody z dachu
czterospadowego o powierzchni ok. 150 m2, dïugoĂci kalenicy 6 m i kÈcie nachylenia dachu 30˚.

1265 zï
GAMRAT, System 125/90

Rynny stalowe sÈ bardzo wytrzymaïe i nie odksztaïcajÈ siÚ wskutek
zmian temperatury, polecane sÈ wiÚc w rejonach o obfitych opadach
Ăniegu oraz na dachy silnie nasïoneczniane. Podobnie jak inne metale
uĝywane do produkcji orynnowania, stal jest odporna na promieniowanie UV, które jest m.in. odpowiedzialne za starzenie siÚ materiaïów,
w tym produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Rynny stalowe
wymagajÈ jednak regularnej konserwacji (patrz ramka „Konserwacja
orynnowania”) oraz kontroli, czy nie powstaïy ogniska korozji.

materiaï: wykonany z PVC, duĝa wytrzymaïoĂÊ mechaniczna w szerokim zakresie temperatury
montaĝ: system ïÈczenia – uszczelkowy
na zatrzask
liczba kolorów: 3, koszt orynnowania
jednakowy bez wzglÚdu na rodzaj
koloru

Z blachy aluminiowej
Rynny z aluminium pokrytego lakierem, poliestrem lub akrylem,
majÈ 120-letniÈ trwaïoĂÊ. Moĝna je kupiÊ gotowe lub wykonane
wedïug zamówienia: formowane sÈ wtedy w dowolnej dïugoĂci
(do 30 m) przez specjalnÈ maszynÚ przywoĝonÈ przez firmÚ na budowÚ. Stosowanie dïuĝszych odcinków jest korzystne, poniewaĝ
zmniejsza liczbÚ poïÈczeñ rynien na dïugoĂci i tym samym minimalizuje ryzyko powstania nieszczelnoĂci.
Uwaga! Rynny aluminiowe korodujÈ wskutek kontaktu z innymi metalami i z betonem, polecane sÈ wiÚc na dachy wykonane z blachy
aluminiowej.

1445 zï

Z blachy tytanowo-cynkowej
Rynny ze stopu cynku z niewielkim dodatkiem tytanu i miedzi majÈ
trwaïoĂÊ do 80, a nawet 120 lat w zaleĝnoĂci od warunków atmosferycznych i stopnia zanieczyszczenia Ărodowiska. SÈ odporne na korozjÚ, nie wymagajÈ konserwacji i podobnie jak rynny miedziane utleniajÈ siÚ, pokrywajÈc siÚ patynÈ. SÈ dosyÊ drogie, chociaĝ tañsze od
rynien miedzianych. CzÚsto sÈ montowane w obiektach zabytkowych. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej moĝna kupiÊ w metalicznoszarym kolorze lub patynowane fabrycznie – droĝsze od niepatynowanych. Polecane do pokryÊ z blachy tytanowo-cynkowej lub
dachówki.

PLASTMO, System 125/90
materiaï: wykonany z PVC barwionego w masie, odporny na
czynniki atmosferyczne, solidny
i bezpieczny system nie wymaga dodatkowej obsïugi i zabezpieczenia
montaĝ: system bezuszczelkowy, montaĝ na dachach o dowolnym
ksztaïcie
liczba kolorów: 7

2216 zï
MARLEY, System 125/90
materiaï: wykonany z PVC,
barwiony w masie, klasyczny
póïokrÈgïy profil z charakterystycznym wciÚciem
montaĝ: elementy ïÈczone na
zatrzask z uszczelkÈ gumowÈ
liczba kolorów: 5

2248 zï

fot. Galeco

LEMAR, System 150/110

Drobne uszkodzenia sÈ na rynnach plastikowych niewidoczne ze wzglÚdu
na jednolity kolor materiaïu barwionego w masie

materiaï: wykonany z PVC, odporny na mróz, korozjÚ, kwaĂne
deszcze, zmienne warunki atmosferyczne, 3 wymiary
montaĝ: ïÈczenie uszczelkÈ gumowÈ bez potrzeby klejenia, haki metalowe
liczba kolorów: 5

2643 zï
GALECO, System PVC 130
materiaï: wykonany z PVC o wysokiej wytrzymaïoĂci na uszkodzenia mechaniczne,
rozciÈganie, zginanie, odbarwienia, caïkowicie odporny na korozjÚ
montaĝ: bezuszczelkowy odpïyw z systemem progowym, szybki i wygodny montaĝ
liczba kolorów: 8
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podajemy ceny brutto

Rynny stalowe wykazujÈ bardzo duĝÈ odpornoĂÊ na odksztaïcenia
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2905 zï
ROYAL HURT, System
127/152

fot. Plastmo

W systemach z miedzi zarówno haki, jak i obejmy sÈ miedziane, aby nie ïÈczyÊ rynien
miedzianych z innymi metalami, poniewaĝ przyspieszyïoby to ich korozjÚ

3469 zï
RHEINZINK, System RHEINZINK
patyna pro szaroniebieski
materiaï: wykonany z blachy cynkowo-tytanowej, trwaïoĂÊ 80–120 lat,
odporny na warunki atmosferyczne,
ekologiczny
montaĝ: sposób ïÈczenia przez lutowanie miÚkkie lub klejenie pozwala na unikniÚcie zïÈczek
liczba kolorów: 3

hak metalowy
nakrokwiowy

hak
doczoïowy
hak
ze wspornikiem

skimmer
rynna

ïuk
(naroĝnik)
wewnÚtrzny
rynna
ïuk
(naroĝnik)
zewnÚtrzny

podajemy ceny brutto

6371 zï
ALPODACH, System 150/100
materiaï: wykonany z blachy miedzianej
gr. 0,6 mm, rynny dostÚpne w odcinkach do
6 m.b.
montaĝ: ïÈczenie przez lutowanie
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obejma metalowa

kolano 60˚
dybel

rura spustowa
mufa
rura spustowa
trójnik uniwersalny

materiaï: wykonany ze stali
powlekanej organicznie,
zabezpieczony czterema warstwami ochronnymi w tym puralem, rynny i rury zabezpieczone
foliÈ ochronnÈ na czas transportu
montaĝ: na zatrzask
liczba kolorów: 9

materiaï: wykonany z blachy obustronnie ocynkowanej, z powïokÈ
Prelaq Nova produkcji SSAB
montaĝ: rynny ïÈczone poprzez zïÈczkÚ
bez koniecznoĂci uszczelniania
poïÈczeñ, rury spustowe i kolanka ïÈczone na wcisk bez koniecznoĂci dodatkowego wzmacniania poïÈczenia
liczba kolorów: 7

ïÈcznik
pïyta denna betonowa

rura spustowa

GALECO, System STAL 130

RAIKO, System 150/100

zaĂlepka
uniwersalna

rynna

kolano 60˚

3917 zï

4234 zï

odpïyw

rura spustowa
wyïapywacz wody

rura spustowa
osadnik

kolano elastyczne

System rynnowy

fot. Galeco

materiaï: wykonany z blachy
aluminiowej, powlekanej lakierem poliestrowym, rynny dowolnej dïugoĂci bez poïÈczeñ na caïej
dïugoĂci Ăciany, naroĝniki i zakoñczenia nitowane, miejsca poïÈczeñ
uszczelniane klejem do aluminium
liczba kolorów: 4

Z blachy miedzianej
Rynny z czystej miedzi, czasami powlekanej cynkiem lub akrylem,
sÈ najtrwalsze – wytrzymujÈ okoïo 150 lat, ale nie powinno siÚ ich
stosowaÊ na dachach pokrytych blachÈ z innych metali niĝ miedě,
poniewaĝ spïywajÈca woda, zawierajÈca zwiÈzki tych metali, bÚdzie
powodowaÊ ich korozjÚ. Polecane sÈ wiÚc gïównie do dachów pokrytych blachÈ miedzianÈ lub dachówkÈ.
Kombinowane
SÈ to orynnowania z róĝnych materiaïów:
rynny – ze stali powlekanej,
rury spustowe – z PVC.
Zwolennicy takiego rozwiÈzania twierdzÈ, ĝe w ten sposób wykorzystuje siÚ najlepsze wïaĂciwoĂci zastosowanych materiaïów: metalu
– wytrzymaïoĂÊ na zerwania i odpornoĂÊ na skoki temperatury, oraz
PVC – caïkowitÈ odpornoĂÊ na korozjÚ oraz gïadkoĂÊ, która zapewnia
szybkie spïywanie wody.
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Systemy rynnowe

Zamiast rury
spustowej

Rynny o przekroju póïokrÈgïym oraz okrÈgïe rury spustowe sÈ uniwersalne i pasujÈ do wszystkich typów dachów

Do kompletu orynnowania warto dokupiÊ nastÚpujÈce akcesoria:
siatki ochronne – umieszczane w rynnach, zapobiegajÈ gromadzeniu siÚ
w nich wiÚkszych liĂci,
osadniki – montowane na dolnym odcinku rury przy poïÈczeniu z kanalizacjÈ, majÈ sito, które zatrzymuje zanieczyszczenia,
fartuchy okapowe – chroniÈ okap
przed wodÈ deszczowÈ, którÈ podwiewa wiatr,
kwietniki na rury spustowe – uchwyty na doniczki z kwiatami,
ïapacz wody z przyïÈczem do wÚĝa
ogrodowego – pozwala na podlewanie ogródka,
kable grzewcze – uïoĝone w rynnach,
nie dopuszczajÈ do zalegania Ăniegu
i zamarzania wody.

Gdy dom jest parterowy, a okap odsuniÚty od
Ăcian, zamiast rur spustowych moĝna zamontowaÊ plastikowe lub metalowe ïañcuchy: z daleka
prawie niewidoczne. MuszÈ wisieÊ pod kÈtem 90o
do podïoĝa, napiÚte tak, aby nie poruszaïy siÚ na
boki. ZwisajÈce koñce ïañcuchów kotwi siÚ w betonie w odlegïoĂci ok. 50 cm od Ăciany domu

Montaĝ
Montaĝ nowoczesnych systemów orynnowania, a zwïaszcza tych, które ïÈczone sÈ na zatrzaski, nie jest skomplikowany, a producenci
doïÈczajÈ do sprzedawanych zestawów szczegóïowe instrukcje. JeĂli chcemy mieÊ pew-

Jedna rura spustowa jest w stanie zebraÊ
wodÚ z 10–12 metrowej rynny oraz odprowadziÊ
wodÚ ze 150 m2 powierzchni dachu

Akcesoria

fot. Galeco

Rynny skrzynkowe, trapezowe i imitujÈce ozdobne gzymsy nadajÈ siÚ do maïych
i Ărednich dachów. Do tych rynien moĝna
montowaÊ rury spustowe o przekroju kwadratowym lub prostokÈtnym.

noĂÊ, ĝe wszystkie prace zostaïy wykonane
wïaĂciwie, warto jednak zatrudniÊ doĂwiadczonego dekarza. Za montaĝ zapïacimy ok.
10% ceny materiaïów.
Haki (inaczej rynhaki lub rynajzy) czy
rynhaki obrotowe przykrÚca siÚ bezpoĂrednio do deski okapowej, Ăciany, krokwi lub
ïat. OdlegïoĂÊ miÚdzy hakami dopasowuje siÚ do systemu orynnowania: najczÚĂciej
wynosi ona 50–75 cm. Do haków wsuwa siÚ
rynny i w zaleĝnoĂci od rodzaju systemu
rynnowego ïÈczy siÚ je, sklejajÈc, lutujÈc na
zïÈczki lub na zatrzaski.
Rynnom nadaje siÚ niewielki spadek
– 28 mm na 10 m: w ten sposób uzyskuje siÚ
wiÚkszÈ wydajnoĂÊ odprowadzania wody.
JednoczeĂnie zmniejsza siÚ prawdopodobieñstwo tworzenia zastoin wodnych, które
mogïyby zamarzaÊ.
Rury spustowe umieszcza siÚ najczÚĂciej
na koñcach prostego odcinka orynnowania
i ïÈczy je z rynnami za pomocÈ koszy lub
odpïywów przelotowych, a ze ĂcianÈ – za
pomocÈ obejm.

fot. Perez

Najbardziej popularne sÈ rynny o przekroju
póïokrÈgïym i póïeliptycznym, którymi odwadniaÊ moĝna wszystkie rodzaje dachów:
ze wzglÚdu na dobrÈ przepustowoĂÊ i wytrzymaïoĂÊ na obciÈĝenia mechaniczne polecane
sÈ szczególnie na Ărednie i duĝe dachy. Brud
jest z nich wymywany przez strumieñ deszczówki i nie osadza siÚ w zakamarkach.
Do rynien o przekroju póïokrÈgïym i póïeliptycznym montuje siÚ rury spustowe o przekroju okrÈgïym.

Rzygacze to ozdobne zakoñczenia rynien,
majÈce formÚ gïów zwierzÚcych, np. krokodyli,
smoków czy ryb, które „plujÈ” wodÈ z duĝÈ siïÈ
(stÈd nazwa) do zbiornika lub betonowej rynienki.
Wyrabia siÚ je rÚcznie z blachy miedzianej lub tytanowo-cynkowej, dlatego sÈ stosunkowo drogie.
Rzygacze peïniÈ teĝ funkcjÚ dekoracyjnÈ, ale takie
ozdoby trzeba dobieraÊ z rozwagÈ, bo nie do kaĝdego domu pasujÈ

fot. Gamrat

Jaki ksztaït?

fot. Marley

Rury spustowe nie sÈ niezbÚdnymi elementami orynnowania: do odprowadzania wody z rynien mogÈ posïuĝyÊ ïañcuchy lub rzygacze.

W przypadku okapu znacznie oddalonego od Ăciany, miÚdzy dwa kolana wkïada siÚ prosty odcinek
rury

BUDUJEMY DOM
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Konserwacja
orynnowania
fot. Plannja

Rury spustowe najlepiej jest montowaÊ co 10–12
metrów

Trzeba je regularnie oczyszczaÊ z liĂci, igliwia i nawianego piasku: najlepiej
wiosnÈ, poniewaĝ moĝna wtedy dodatkowo sprawdziÊ, czy Ănieg i oblodzenie nie
uszkodziïy orynnowania oraz jesieniÈ, po
opadniÚciu liĂci. Rynny trzeba czyĂciÊ nawet wtedy, gdy majÈ zamontowanÈ siatkÚ
ochronnÈ, poniewaĝ igliwie oraz maïe listki i tak wpadajÈ do ich wnÚtrza.
JeĂli okap dachu jest na wysokoĂci
3–4 m, rynny moĝna czyĂciÊ z drabiny, jeĂli
przekracza 4 m, trzeba wejĂÊ na dach.
Rynny najlepiej czyĂciÊ wodÈ pod duĝym ciĂnieniem. Gdy sÈ bardzo zanieczyszczone, moĝna uĝyÊ szczotki, ale nie zaleca siÚ drucianej, by nie uszkodziÊ powïoki
orynnowania. Podczas czyszczenia rynien
warto sprawdziÊ, czy nie sÈ uszkodzone
lub – jeĂli sÈ stalowe – czy nie korodujÈ.
Uszkodzone rynny z PVC trzeba wymieniÊ
na nowe. Stalowe, pokryte rdzÈ – moĝna
oczyĂciÊ, pomalowaÊ preparatem antykorozyjnym i farbÈ dekoracyjnÈ.

Jaki system kupiÊ?
Kiedy juĝ zapadnie decyzja co do materiaïu
i ksztaïtu orynnowania, ustala siÚ liczbÚ oraz
wielkoĂÊ rynien, rur spustowych i pozostaïych elementów. Warto przy tym skorzystaÊ
z gotowych systemów, które moĝna dopasowaÊ do róĝnych dachów, w zaleĝnoĂci od
ich powierzchni i stopnia skomplikowania.
W katalogach producenci zamieszczajÈ tabele informacyjne, z których moĝna odczytaÊ,
jakÈ maksymalnÈ powierzchniÚ dachu moĝe
odwodniÊ konkretny system rynnowy.
Dobór przekroju rynien okreĂla siÚ w ten
sposób: 1 m2 rzutu poziomego odwodnionej
poïaci wymaga 0,8–1 cm2 przekroju rynny.
Jeĝeli dachy nie majÈ koszy, czyli miejsc poïÈczenia dwóch poïaci dachowych, liczbÚ tÚ
moĝna zmniejszyÊ do 0,5 cm2 na 1 m2 rzutu
poïaci. Na podstawie takiego wyliczenia dobiera siÚ rynny póïkoliste o Ărednicy 10, 15,
18 lub 20 cm. Przekrój rur spustowych powinien wynosiÊ co najmniej ¾ przekroju rynny, z której odbiorÈ wodÚ. Minimalna Ărednica rury spustowej wynosi 10 cm: nie moĝe
byÊ mniejsza z powodu zamarzania w zimie
wody w rurach.
Uwaga! Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe poszczególne elementy orynnowania bÚdÈ do siebie

pasowaïy, najlepiej kupiÊ system rynnowy
jednego producenta.

U dystrybutora
Dystrybutora orynnowania warto poprosiÊ
o wycenÚ systemów kilku firm. Ceny
rynien i rur spustowych produkowanych
z tego samego materiaïu przez róĝne firmy

odcinek rury
spustowej

sÈ w wiÚkszoĂci podobne, ale ceny innych
elementów, np. haków rynnowych, naroĝników czy elementów mocujÈcych rury spustowe, mogÈ siÚ róĝniÊ.
Aby kupiÊ u dystrybutora orynnowanie
do nowego domu, trzeba przynieĂÊ jego projekt. Na jego podstawie doradca techniczny
obliczy wïaĂciwÈ liczbÚ i wielkoĂÊ elementów orynnowania oraz zaproponuje konkretny system rynnowy.
Uwaga! Warto zapytaÊ, czy w razie uszkodzenia elementu orynnowania bÚdzie moĝliwoĂÊ dokupienia póěniej takiego samego.
JeĂli nie, warto od razu zaopatrzyÊ siÚ w dodatkowy odcinek rynny i rury spustowej
oraz kilka zïÈczek i naroĝników.
Kiedy kupuje siÚ czÚĂci orynnowania
do domu remontowanego, wystarczy
podaÊ dïugoĂÊ okapu i wysokoĂÊ budynku, a wszystkie elementy dobierze sprzedawca.
Kupione standardowe systemy rynnowe
moĝna odebraÊ w ciÈgu 1–7 dni, ale na
realizacjÚ nietypowego zamówienia
(np. do bardzo skomplikowanego dachu)
trzeba czekaÊ ok. 3–4 tygodnie. To, czy
firma zapewni wïasny transport, zaleĝy
od liczby kupionych elementów, co z kaĝdym dystrybutorem uzgadnia siÚ indywidualnie.
Dystrybutorzy orynnowania zwykle nie
majÈ usïugi montaĝu w ofercie, ale wspóïpracujÈ z dekarzami, których polecajÈ
klientom. PodpowiadajÈ teĝ, ĝeby systemy
rynnowe kupowaÊ na etapie ukïadania dachu: specjaliĂci ukïadajÈcy dach od razu je
zamontujÈ.

rura
spustowa

odpïyw
osadnik
odpïyw

rura
spustowa
sitko
osadnika
kolanka

rura spustowa
Dach bez okapu. W takim przypadku odpïyw
wkïada siÚ za pomocÈ mufy bezpoĂrednio do rury
spustowej

210

BUDUJEMY DOM

BD9_Wybieramy_rynny.indd 210

Dach z wysuniÚtym okapem. Odpïyw ïÈczy siÚ z rurÈ
spustowÈ za pomocÈ dwóch kolanek i maïego odcinka rury

kanalizacja
burzowa
JeĂli wodÚ deszczowÈ odprowadza siÚ do kanalizacji burzowej, koñcówkÚ rury trzeba wprowadziÊ
do osadnika, który ïÈczy orynnowanie z kanalizacjÈ
burzowÈ

9/2008

2008-08-20 14:53:29

ZAKUP
KONTROLOWANY

6m

3,94 m

m
6 ,4

3,3 m

Kupujemy
z naszym Czytelnikiem
system rynnowy

Poszukiwany: System rynnowy do
domu z dachem czterospadowym
o powierzchni ok. 150 m2 i kÈcie
nachylenia 30o.

5,5 m

1,7 m

30o
30o

6,1 m

30o

30o
30o

30o

30o
30o

Magda i Przemek koñczÈ budowÚ domu: sÈ
w trakcie ukïadania dachu, wiÚc czas na
orynnowanie. Postanowili poprosiÊ dekarza, który ukïada im dach, aby dobraï odpowiedni system rynnowy. Zaïoĝenia sÈ
nastÚpujÈce: orynnowanie stalowe, obustronnie powlekane w kolorze ceglastym.
Dekarz zobowiÈzaï siÚ uczestniczyÊ w zakupie i podpowiedziaï, aby wysïali zapytania ofertowe do kilku dystrybutorów orynnowania stalowego, aby porównaÊ warunki
sprzedaĝy.
Przemek znalazï w Internecie adresy
e-mailowe piÚciu firm i wysïaï zapytanie. Najkorzystniejsza okazaïa siÚ oferta na
orynnowanie firmy Galeco. Dowiedzieli siÚ,
ĝe system rynnowy mogÈ kupiÊ od razu, poniewaĝ dystrybutor posiada wszystkie potrzebne elementy w magazynie. Dystrybutor
poleciï teĝ sprawdzonych dekarzy, ale
Magdzie i Przemkowi orynnowanie zamontuje dekarz, który wïaĂnie kïadzie dach.
Gdyby kupowali dach razem z orynnowaniem, dystrybutor zapewniïby im bezpïatny
transport, lecz w przypadku kupna samego

5,5 m

11,1 m

System rynnowy do dachu o powierzchni 150 m2 kosztowaï ïÈcznie z 22% VAT-em
3917,15 zï, dystrybutor udzieliï im niewielkiego rabatu i zaokrÈgliï sumÚ do 3800 zï.
Dekarz policzyï im za montaĝ 400 zï, wiÚc
ïÈczny koszt wyniósï 4200 zï.

1,95 m

PRZYKADOWY WYBÓR

6,3 m

4,5 m

6,3 m

System rynnowy Galeco Stal 130
z blachy stalowej powlekanej obustronnie,
kolor ceglasty

orynnowania, Przemek musi przywieěÊ
rynny wïasnym samochodem.
Magda i Przemek dostali 10-letniÈ gwarancjÚ na zakupione orynnowanie, obejmujÈcÈ odpornoĂÊ na korozjÚ perforacyjnÈ,
czyli takÈ, kiedy blacha orynnowania zaczyna korodowaÊ od wewnÈtrz i rdza przeĝera jÈ na wylot.
KupujÈc orynnowanie, Przemek zastanawiaï siÚ, czy nie dokupiÊ kilku elementów
dodatkowych na wypadek wymiany, ale
dystrybutor zapewniï go, ĝe nie ma ĝadnych
problemów z dokupywaniem pojedynczych
elementów systemu zakupionego nawet kilka lat wczeĂniej.

cena: 3917,15 zï (w tym 22% VAT)

cena po rabacie:
3800 zï
koszt montaĝu:
400 zï

ïÈczny koszt
4200 zï

Z doĂwiadczeñ Czytelników
oi rodzice majÈ rynny ocynkowane, kupione jakieĂ 15 lat temu, na których widaÊ rdzÚ.
Zastanawiam siÚ, na ile obecnie stosowane powïoki
rzeczywiĂcie chroniÈ rynny, ale znajomi, którzy kilka
lat temu kupili powlekane, mówili mi, ĝe faktycznie
sÈ duĝo trwalsze od tych tylko ocynkowanych.
Zbyszek

M

ïadÚ dach z blachy aluminiowej i dekarz powiedziaï, ĝe jeĝeli chcÚ orynnowanie metalowe, to powinienem siÚ zdecydowaÊ tylko na aluminiowe rynny, bo
stalowe czy miedziane bÚdÈ korodowaÊ od
kontaktu z aluminiowÈ blachÈ dachowÈ.
artur65

K

ój mÈĝ ostatnio toczy dyskusje ze znajomymi, którzy teĝ siÚ budujÈ, czy lepsze sÈ
rynny plastikowe, czy stalowe. Ja
tam wolÚ plastikowe, bo sÈ tanie
i nie korodujÈ.
Mary

M

WiÚcej wypowiedzi na forum.budujemydom.pl
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