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Materia³, z jakiego produkuje siê po-
szczególne czêœci systemów oryn-

nowania musi byæ wysokiej jakoœci. Od
tego zale¿y trwa³oœæ i niezawodnoœæ ry-
nien, rur spustowych i innych niezbêd-
nych elementów odprowadzaj¹cych wo-
dê z dachu. Od lat produkuje siê rynny
metalowe. Wci¹¿ udoskonalana jest
technika ich wykañczania, barwienia
i zabezpieczania przed korozj¹. Du¿¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê te¿ rynny z po-
lichlorku winylu, czyli popularnego
PVC. Zarówno rynny z metalu, jak
i z tworzywa charakteryzuj¹ siê wysok¹
jakoœci¹ i maj¹ estetyczny wygl¹d. Wy-
bór jest wiêc trudny.
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O tym, ¿e rynny s¹ potrzebne do sprawnego odpro-
wadzania wody z dachu, nikogo nie trzeba przekony-

waæ. Kupuj¹c je, nale¿y braæ pod uwagê trwa³oœæ,
dopracowanie detali po³¹czeñ, odpornoœæ na czynniki
atmosferyczne, a tak¿e zalety estetyczne. Wa¿ny jest

równie¿ w³aœciwy dobór wszystkich dodatkowych
akcesoriów. To one tworz¹ wraz z rynnami kompletny

system, w którym ka¿dy element ma
swoje zadanie.

MMaarrcciinn GGrrêêbbiisszzeewwsskkii

na SŁOTĘ i ROZTOPY
Elementy systemu orynnowania



Rynny z PVC
S¹ bardzo popularne i tanie. Produ-

kuje siê je z twardego, nieplastyfikowane-
go polichlorku winylu. Maj¹ gruboœæ oko-
³o 2 mm i d³ugoœæ od 1 do 6 m. Nie wy-
magaj¹ okresowej konserwacji i s¹ abso-
lutnie odporne na korozjê. Rynny z PVC
s¹ barwione w masie �. Dziêki temu, na-
wet gdy zostan¹ zarysowane, trzeba siê
dobrze przyjrzeæ, by zauwa¿yæ œlad.
Sprzedaje siê te¿ specjalne pasty do mas-
kowania takich rys. Wszystkie elementy
systemu orynnowania z PVC s¹ odporne
na uszkodzenia mechaniczne, a zw³aszcza
na wgniecenia.

Powierzchnia takich rynien mo¿e byæ
wykoñczona w ró¿ny sposób, na przyk³ad
poprzez pokrycie tlenkiem tytanu, poma-
lowanie farb¹ akrylow¹ lub stabilizowanie
promieniami UV. Ka¿dy z tych zabiegów
sprawia, ¿e w efekcie rynny s¹ dodatkowo
uodpornione na niekorzystne warunki at-
mosferyczne, a szczególnie na kwaœne
deszcze. Rynny z PVC idealnie nadaj¹ siê
do domów zbudowanych na terenach
nadmorskich. S¹ bowiem tak¿e niewra¿li-
we na zawart¹ w powietrzu sól.

Poszczególne odcinki rynien z PVC
³¹czy siê specjalnymi z³¹czkami, które
maj¹ z dwóch stron zamontowane
uszczelki. Do ³¹czenia u¿ywa siê te¿ kla-
mer z uszczelkami gumowymi lub z two-
rzywa EPDM. Rynny mo¿na równie¿
wzajemnie sklejaæ.

Nowoœci¹ s¹ systemy, w których ele-
menty z PVC ³¹czy siê z elementami me-
talowymi pokrytymi plastizolem (np.
rynny metalowe, a rury spustowe z two-
rzywa). Ciekawostkê stanowi¹ te¿ rynny
dwuœciankowe. S¹ one znacznie sztyw-
niejsze i trwalsze od tradycyjnych rynien
z tworzywa.

Trwa³oœæ rynien z PVC ocenia siê na
50 lat.

Rynny stalowe
W sprzeda¿y s¹ dwa rodzaje rynien

stalowych. Jedne wykonane ze stalowej
blachy ocynkowanej gruboœci oko³o
0,5 mm, a drugie z cynowanej stali nie-
rdzewnej, o podobnej gruboœci. 

Rynny stalowe mog¹ byæ lakierowa-
ne, powlekane warstw¹ tytanowo-cynko-
w¹ lub plastizolem �. Wszystko po to, by
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Bogactwo przekrojów
Rynny mog¹ mieæ ró¿ne przekroje. Decyduj¹ one o ich wygl¹dzie, przepustowoœci

wody i wytrzyma³oœci. Najpopularniejsze to:  pó³okr¹g³y a; pó³eliptyczny b – rynny
o takim przekroju polecane s¹ na dachy o powierzchni œredniej lub du¿ej. Charaktery-
zuj¹ siê bardzo dobr¹ przepustowoœci¹. S¹ ³atwe w utrzymaniu czystoœci, bo brud jest
sukcesywnie wymywany przez wodê i nie osadza siê w ¿adnych naro¿nikach. Rynny
mog¹ mieæ usztywniaj¹ce wywiniêcia lub ich nie posiadaæ.

skrzynkowy c,  trapezowy d;
imituj¹cy ozdobny gzyms e – rynny o takich przekrojach najlepiej nadaj¹ siê na dachy
ma³e i œrednie. W zimie mog¹ siê odkszta³caæ pod naporem lodu. Rynny o przekroju
skrzynkowym lub imituj¹cym gzyms maj¹ wzmacniaj¹ce wywiniêcia na krawêdziach.
Rynny o przekroju trapezowym czêsto s¹ ich pozbawione.

W sprzeda¿y s¹ równie¿ rynny z podwójnym dnem. Zewnêtrzny przekrój maj¹
wówczas kwadratowy, trapezowy lub w kszta³cie gzymsu, a w œrodku znajduje siê dno
o przekroju pó³okr¹g³ym, które u³atwia sp³yw wody do rur spustowych. Dna rynien by-
waj¹ te¿, w tym samym celu, ryflowane, czyli ¿³obione.� Rynny z tworzywa mog¹ do z³udzenia imito-

waæ rynny miedziane lub tytanowo-cynkowe
(fot. Marley)

a b

c d

e

� Stalowe rynny pokryte plastizolem zyskuj¹
wiêksz¹ trwa³oœæ i atrakcyjniejszy wygl¹d
(fot. Lindab)
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zapewniæ im wiêksz¹ odpornoœæ na ko-
rozjê oraz nadaæ interesuj¹c¹ barwê. Od-
cinki rynien stalowych ³¹czy siê wza-
jemnie poprzez lutowanie. Te pokryte
plastizolem scala siê za pomoc¹ specjal-
nych z³¹czek lub klamer z gumow¹
uszczelk¹.

Rynny stalowe maj¹ stosunkowo ma³¹
trwa³oœæ – 30-50 lat (rynny ocynkowane),
a 30-70 lat – rynny ze stali nierdzewnej.

Rynny aluminiowe
Do ich produkcji u¿ywa siê aluminio-

wej blachy gruboœci 0,6-0,7 mm �. Mog¹
byæ malowane lub pozostawione w natural-
nym kolorze. Ich d³ugoœæ dochodzi do
12 m. £¹czy siê je wzajemnie nitami, a po-
³¹czenie uszczelnia klejem aluminiowym
b¹dŸ silikonem dekarskim. Rynny alumi-
niowe mo¿na te¿ formowaæ na placu budo-

wy jako jednoodcinkowe. Trwa³oœæ rynien
aluminiowych oceniana jest na 70 lat.

Rynny tytanowo-cynkowe
Blacha tytanowo-cynkowa produko-

wana jest ze stopu cynku, z niewielkim
dodatkiem tytanu i miedzi. Ma gruboœæ
0,65-0,8 mm. Wykonane z niej rynny
maj¹ po³yskliw¹ powierzchniê o srebr-
nym odcieniu. Sprzedawane s¹ te¿ syste-
my w kolorze antracytowym lub kwar-
cowym. Tytanowo-cynkowe rynny, rury
i kszta³tki, podobnie jak miedŸ utleniaj¹
siê i pokrywaj¹ patyn¹. W porównaniu
z innymi rynnami s¹ stosunkowo dro-
gie. Trwa³oœci¹ dorównuj¹ rynnom mie-
dzianym �.

Rynny tytanowo-cynkowe mog¹ mieæ
d³ugoœæ od 1 do 12 m.  £¹czy siê je wza-
jemnie poprzez lutowanie. 

Rynny miedziane
S¹ najtrwalsze ze wszystkich rynien.

Do ich produkcji wykorzystywana jest bla-
cha z czystej miedzi lub z miedzi wzboga-
conej pow³ok¹ tytanowo-cynkow¹ �. Gru-
boœæ rynien wynosi oko³o 0,6-0,8 mm. Sy-
stemy orynnowania miedzianego polecane
s¹ g³ównie do dachów krytych dachówk¹
lub blach¹ miedzian¹.
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� Rynny aluminiowe mog¹ byæ produkowane
w zak³adach lub wytwarzane bezpoœrednio na
placu budowy (fot. Royal Hurt)

� Rynny tytanowo-cynkowe s¹ bardzo trwa³e (fot. Rheinzink Polska)

� Miedziane rynny maj¹ piêkny kolor
(fot. Perez)

Rury spustowe maj¹ najczêœciej przekrój okr¹g³y a lub kwadratowy b. Rzadziej ofe-
rowane s¹ rury prostok¹tne c.  Rury o przekroju okr¹g³ym pasuj¹ do rynien o przekroju
pó³okr¹g³ym i pó³eliptycznym. Te, o przekroju prostok¹tnym lub kwadratowym, nadaj¹
siê do pozosta³ych typów rynien. Rynny mog¹ mieæ na ca³ej d³ugoœci jednakowy przekrój,
a mog¹ te¿ byæ zakoñczone kielichami, czyli miejscami o wiêkszym przekroju.

a b c



Najczêœciej nie s¹ koloryzowane,
gdy¿ naturalna barwa miedzi jest wy-
starczaj¹co interesuj¹ca. Po pewnym
czasie miedŸ pokrywa siê zielonkaw¹ pa-
tyn¹. Jest to naturalne zjawisko i nie po-
winno niepokoiæ.

Miedziane rynny mog¹ dochodziæ do
12 m d³ugoœci.  £¹czy siê je poprzez luto-
wanie. Rynny te s¹ bardzo trwa³e i mog¹
s³u¿yæ nawet przez 150 lat. 

Uwaga! MiedŸ nie powinna mieæ
stycznoœci z aluminium i stal¹. Woda
sp³ywaj¹ca po tych metalach mo¿e przy-
czyniæ siê do korodowania miedzi.

Rynny to nie wszystko
Systemy odprowadzania wody z da-

chów, oprócz rynien  zawieraj¹ wiele ele-
mentów dodatkowych �. Oto najwa¿-
niejsze z nich:
�� rury spustowe – s³u¿¹ do odprowadza-
nia wody z rynien do kanalizacji, systemu
odwodnienia liniowego lub w inne miejsce.
Maj¹ przewa¿nie d³ugoœæ oko³o 3 m i œred-
nicê od 63 do 150 mm. Niekiedy ich wnê-
trze jest karbowane, by w rurach nie osa-
dza³ siê lód. Sprzedawane s¹ rury spustowe
z kielichami i bez kielichów;
�� kolanka rur spustowych – mocuje siê
je pomiêdzy rurami spustowymi a rynna-

mi. S¹ niezbêdne, gdy¿ rynny zamocowa-
ne do okapu s¹ zawsze bardziej lub mniej
odsuniête od œciany.  Gdy okap jest nie-
zbyt szeroki (oko³o 10-15 cm) wystarcz¹
zazwyczaj dwa kolanka, gdy jest szerszy,
wówczas miêdzy dwoma kolankami
umieszcza siê dociêty na wymiar odcinek
rury spustowej. Kolanka montuje siê te¿
jako zakoñczenie rury spustowej, wów-
czas gdy nie jest ona pod³¹czona do syste-
mu kanalizacyjnego. Kolanka mog¹ byæ
wygiête pod ró¿nym k¹tem – 40°, 60°, 72°
oraz 85°; 
�� odsadzki – pe³ni¹ tak¹ sam¹ funkcjê,
jak dwa po³¹czone kolanka. Mocuje siê je
miêdzy rynn¹ a rur¹ spustow¹, wówczas
gdy okap nie jest szerszy ni¿ 10 cm;
�� ³¹czniki rur spustowych (mufy) – s¹ to
krótkie, proste odcinki rur zakoñczone
kielichem, s³u¿¹ce do ³¹czenia poszcze-
gólnych odcinków rur spustowych oraz
do ³¹czenia rur z innymi elementami sys-
temu orynnowania;
�� naro¿niki rynien – mog¹ byæ zewnêtrz-
ne lub wewnêtrzne, o k¹cie prostym lub
rozwartym. Mocuje siê je w miejscu na-
ro¿ników dachu;
�� trójniki – potrzebne s¹ wówczas, gdy
do jednej rury spustowej trzeba do³¹czyæ
drug¹;
�� wloty rur spustowych (sztucery) – s¹
to elementy ³¹cz¹ce rury spustowe z ryn-
nami. Mog¹ byæ przelotowe – umieszcza-
ne miêdzy odcinkami rynny lub koñcowe
mocowane na zakoñczeniu rynny;
�� ³¹czniki rynien – s³u¿¹ do szczelnego
po³¹czenia ze sob¹ dwóch rynien z PVC.
Czêsto maj¹ profilowane krawêdzie wzbo-
gacone o kauczukow¹ uszczelkê. Miejsce
po³¹czenia rynien wzmacnia siê dodatko-
wo wk³adk¹ umieszczan¹ od ich we-
wnêtrznej strony; 
�� kszta³tki dylatacyjne (kompensacyj-
ne) – ich celem jest umo¿liwienie po-
szczególnym odcinkom rynien metalo-
wych swobodnego odkszta³cania siê
w wyniku zmian temperatury. Rynny
z PVC, zespalane za pomoc¹ z³¹czek, nie
wymagaj¹ stosowania kszta³tek dylatacyj-
nych; 
�� denka – mocuje siê je klejem lub lutu-
je w miejscu zakoñczenia rynny;
�� fartuchy okapowe – ich zadaniem jest
ochrona okapu przed wod¹ deszczow¹,
któr¹ mo¿e podwiewaæ wiatr. Fartuchy
mocuje siê do okapu i zahacza o krawêdŸ
rynny.
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� Elementy sk³adaj¹ce siê na system orynnowania (fot. Braas)
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Elementy mocuj¹ce
Wisz¹ce rynny dachowe mocowane s¹

hakami rynnowymi (patrz �), czyli tak
zwanymi rynhakami lub rynajzami. Pro-
dukuje siê je ze stali lub z PVC. Musz¹
byæ dobrane do kszta³tu i œrednicy ry-
nien. Uchwyty podtrzymuj¹ przewa¿nie
rynny od do³u, i s¹ wówczas widoczne
z poziomu posesji. Produkuje siê te¿ takie
rynhaki, których z do³u nie widaæ, gdy¿
podtrzymuj¹ rynny od ich wewnêtrznej
strony. Uchwyty rynien przytwierdza siê
do desek czo³owych okapu,  ³at, albo do
krokwi dachowych. S¹ te¿ i takie, które
podczepia siê bezpoœrednio do pokrycia
dachowego. Rynhaki przed monta¿em
wymagaj¹ odgiêcia, a póŸniej mocowania
w odpowiedniej kolejnoœci (od najmniej
do najbardziej odgiêtego). Wszystko po
to, by nadaæ rynnom delikatny spadek
w kierunku rur spustowych. W sprzeda¿y
s¹ te¿ rynhaki obrotowe, których nie trze-
ba montowaæ w odpowiedniej kolejnoœci.
Producenci oferuj¹ je razem z profilowa-
nymi szynami o przekroju „C”. Szyny
przytwierdza siê do œcian, belek okapo-
wych lub krokwi (tak by gwarantowa³y
po¿¹dany spadek rynien) i wpina w nie
rynhaki. Mo¿na je mocowaæ w szynie
w dowolnym miejscu przez proste w³o¿e-
nie i obrót. Sprawa wygl¹da podobnie
z rynhakami przegubowymi, które rów-
nie¿ mocuje siê w dowolnej kolejnoœci
i dopiero po zamontowaniu reguluje, by
nadaæ rynnom spadek. Gdy dom jest
utrzymany w dawnym stylu i ma wiele
detali z kutego ¿elaza, do metalowych ry-
nien warto wówczas dokupiæ ozdobne
rynhaki stylizowane na dawny wyrób rze-
mieœlniczy. W ofercie niektórych produ-
centów rynien s¹ równie¿ uchwyty, za po-
moc¹ których mo¿na mocowaæ rynny do
œciany a nie do dachu.

Gdy wymienia siê rynny na nowe,
a stare rynhaki s¹ jeszcze w dobrym sta-
nie, mo¿na je os³oniæ plastikowymi na-
k³adkami. Dziêki temu bêd¹ kolorystycz-
nie pasowaæ do nowych rynien. 

Do mocowania rur spustowych s³u¿¹
metalowe obejmy (patrz �). Podobnie
jak rynhaki, musz¹ mieæ kszta³t i œredni-
cê odpowiednio dobrane do rodzaju rury.
Wsporniki obejm maj¹ ró¿n¹ d³ugoœæ, za-
le¿nie od tego, jak bardzo rura ma byæ od-
dalona od œciany. Oprócz obejm, sprzeda-
wane s¹ te¿ specjalne uchwyty, które
utrzymuj¹ rury i jednoczeœnie nie rzucaj¹

siê w oczy. S¹ one chowane miêdzy rur¹
i œcian¹. 

Rynny balkonowe
Poniewa¿ z ma³ych powierzchni, ta-

kich jak balkony, daszki nad wejœciami,
altany czy te¿ wiaty samochodowe, sp³y-
wa nawet przy silnych opadach niewiele
wody, dostateczne odprowadzanie desz-
czówki zapewniaj¹ rynny nawet o niedu-
¿ych przekrojach �. Czêsto jednak ich
monta¿ za pomoc¹ dostêpnych w handlu
uchwytów jest skomplikowany. Sprzeda-
wane s¹ wiêc specjalne balkonowe rynny
wciskane, do monta¿u których nie potrze-
ba haków rynnowych. Rynny takie wsuwa
siê w profilowan¹ szynê o przekroju „C”. 

Dodatkowe akcesoria
do rynien i rur spustowych

�� kratki ochronne � – zakrywaj¹ one
rynny od góry, ale dziêki swej a¿urowej
budowie nie zatrzymuj¹ wody, a jedynie
niesione przez ni¹ zanieczyszczenia
(igliwie, liœcie itp.). U³atwiaj¹ wiêc
utrzymanie systemu orynnowania w na-
le¿ytej czystoœci i dro¿noœci. Sprzeda-
wane s¹ te¿ kratki, które umieszcza siê
w poprzek rynien;

�� koszyki ochronne – montuje siê je
u wlotu rur spustowych. Maj¹ zatrzymy-
waæ sp³ywaj¹ce rynnami liœcie, ga³êzie
i inne zanieczyszczenia, które mog³yby
zatykaæ rury spustowe;
�� osadniki (czyszczaki) – stosuje siê je
wówczas, gdy woda z dachu odprowa-
dzana jest do kanalizacji deszczowej.
Montowane s¹ na dolnym odcinku rury
tu¿ przy jej po³¹czeniu z kanalizacj¹.
Czyszczaki maj¹ wewn¹trz sito, na któ-
rym zbieraj¹ siê ró¿ne zanieczyszczenia
niesione przez wodê. Po otwarciu klapy
mo¿na je stamt¹d ³atwo usun¹æ; 
�� ³apacze wody – s¹ to elementy moco-
wane na rurze spustowej, maj¹ce na celu
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� Do odwodnienia tarasów i balkonów u¿ywa siê rynien o najmniejszych rozmiarach
(fot. Rheinzink)

Woda, po odprowadzeniu z dachu, powinna byæ skierowana do kanalizacji deszczo-
wej lub ogólnosp³awnej. Gdy posesja nie jest skanalizowana, woda musi trafiaæ do
specjalnych studzienek ch³onnych, a poprzez nie dostawaæ siê w g³êbsze warstwy
gruntu.

�	Siatka zabezpieczaj¹ca rynnê (Marley) 
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czêœciowe odprowadzenie deszczówki do
zbiornika. Pozwalaj¹ na odzyskanie
pewnej iloœci wody deszczowej, która
mo¿e przydaæ siê do ró¿nych celów (np.
do podlewania ogrodu). Sprzedawane s¹
³apacze z sitkiem, zatrzymuj¹cym p³yn¹-
ce wraz z wod¹ zanieczyszczenia oraz
tañsze, bez sitka;
�� ³apacze wody  z szybkoz³¹czk¹ –
umo¿liwiaj¹ odprowadzanie deszczówki
do specjalnego zbiornika. Wodê tê mo¿-
na póŸniej wykorzystaæ na przyk³ad do
podlewania ogrodu. £apacze s¹ tak
skonstruowane, ¿e zbieraj¹ przynajm-
niej 60 % deszczówki  i doprowadzaj¹ j¹
do szybkoz³¹czki z zaworem. Reszta wo-
dy wp³ywa do kanalizacji. Do szybko-
z³¹czki mo¿na  przy³¹czaæ wê¿e ogrodo-
we o œrednicy 1/2 cala i za ich poœred-
nictwem skierowaæ wodê do zbiornika.
Zbiornik nie musi wiêc staæ bezpoœred-
nio pod rur¹ spustow¹. Je¿eli natomiast
przez d³u¿szy czas woda deszczowa nie
jest potrzebna, mo¿na w¹¿ usun¹æ. Wte-
dy zawór na szybkoz³¹czce uniemo¿li-
wia dalszy jej wyp³yw;
� redukcje (patrz �) – s¹ to elementy,
stanowi¹ce przejœcie miêdzy rurami spu-
stowymi a rurami kanalizacyjnymi. Re-
dukcje niweluj¹ ró¿nice œrednic mog¹ce
miêdzy nimi wyst¹piæ;
�� kwietniki – s¹ to  uchwyty na doniczki
z kwiatami. Mocuje siê je przewa¿nie do
rur spustowych. Wiosn¹ i latem kwietniki
takie zamieniaj¹ siê w wisz¹ce ogrody;

�� kable grzewcze – umieszcza siê je lu-
zem w rynnach. Ich zadaniem jest pod-
grzewanie rynien zim¹, by nie zamarza³a
w nich woda.

Konserwacja i naprawy
Rynny wymagaj¹ okresowego czysz-

czenia, a tak¿e  napraw, gdy zaczn¹ prze-
ciekaæ lub ulegn¹ oberwaniu. 

Czyszczenie rynien ogranicza siê naj-
czêœciej do przep³ukania ich wod¹ pod
ciœnieniem. Powa¿niejsze zanieczyszcze-
nia usuwa siê wod¹ i szczotk¹.

Dziury i nieszczelnoœci w rynnach
stalowych likwiduje siê zalutowuj¹c
w miejscu przecieku kawa³ek odpo-
wiednio wyprofilowanej blachy. Do za-
lepiania dziur i szczelin przydatne s¹
te¿ dekarskie masy uszczelniaj¹ce (np.
silikon dekarski) oraz specjalne taœmy
izolacyjne.

Uszkodzone odcinki rynien z PVC
najlepiej wymieniæ na nowe. W miejscu
przecieku mo¿na te¿ wkleiæ kawa³ek in-
nej rynny, a jego krawêdzie dodatkowo
posmarowaæ klejem.

Rynny stalowe lub aluminiowe po
d³u¿szym czasie u¿ytkowania mog¹ wy-
magaæ odmalowania. Trzeba wówczas
sprawdziæ, czy na rynnach i rurach nie
pojawi³y siê œlady rdzy. Jeœli tak, trzeba
rdzê usun¹æ, pomalowaæ preparatem an-
tykorozyjnym i dopiero na³o¿yæ dekora-
cyjn¹ warstwê farby. Mo¿na te¿ u¿yæ

farb nadaj¹cych siê do nak³adania bez-
poœrednio na rdzê.

�
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Rzygacze i ³añcuchy
Rury spustowe nie zawsze s¹ ozdo-

b¹ domu. Mog¹ szpeciæ elewacjê. Alter-
natyw¹ dla nich s¹ rzygacze 

, czyli
ozdobne zakoñczenia rynien, przez któ-
re woda sp³ywa na dó³ do zbiornika lub
betonowej rynienki. Rzygacze wykona-
ne s¹ najczêœciej z blachy miedzianej
lub tytanowo-cynkowej. Maj¹ wygl¹d
smoczych, krokodylich lub rybich
g³ów.  Poniewa¿ wytwarza siê je rêcznie,
s¹ bardzo drogie.

Zamiast rur mo¿na te¿ zamontowaæ
metalowe lub plastikowe ³añcuchy. Po
nich tak¿e mo¿e bezpiecznie sp³ywaæ
woda. £añcuchy nadaj¹ siê jednak tylko
do domów parterowych, w których okap
dachu jest bardzo odsuniêty od œcian.
Zalet¹ ³añcuchów jest to, ¿e w przeci-
wieñstwie do rur spustowych,  z daleka
nie rzucaj¹ siê w oczy. 
 Rzygacze stanowi¹ interesuj¹c¹ ozdobê, ale swym stylem mog¹ nie pasowaæ do ka¿dego domu

(fot. Radosz-Metaloplastyka)

Wyniki badañ ankietowych (ranking)
przedstawiamy na str. 216.

Jaki dach takie rynny
Œrednicê rynien i rur spustowych do-

biera siê stosownie do powierzchni dachu.
Pomocne s¹ w tym tabele zamieszczane
w katalogach producentów rynien oraz  na
ich stronach internetowych, lub udostêp-
niane w punktach sprzeda¿y. Aby z nich
skorzystaæ, trzeba jednak znaæ EPD, czyli
efektywn¹ powierzchniê dachu. Oblicza siê
j¹ korzystaj¹c z prostego wzoru:
EPD=(H/2+W)xL gdzie H/2 oznacza tu
po³owê wysokoœci dachu, W – po³owê
szerokoœci budynku, a L – d³ugoœæ bu-
dynku. EPD trzeba porównaæ z podawa-
n¹ w tabelach MPD – maksymaln¹ po-
wierzchni¹ dachu, z której system jest
w stanie odprowadziæ wodê przez jedn¹
rurê spustow¹. Jeœli wyliczona przez nas
EPD jest wiêksza ni¿ podana w tabeli
MPD, to znak, ¿e albo trzeba zmieniæ
system na taki, który ma szersze rynny
i rury o wiêkszym przekroju, albo zwiêk-
szyæ liczbê rur lub te¿ zmieniæ ich roz-
mieszczenie. 




