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DACHY I RYNNY

System rynnowy RAINLINE
ZALETY
z system najwyższej jakości wykonany z mocnej, wytrzymałej stali powlekanej obu-

stronnie HBP, co zapewnia systemowi wytrzymałość na warunki atmosferyczne, kurz
i inne zanieczyszczenia
z system kompletny, na który składają się rynny półokrągłe i rury spustowe w 4 rozmiarach oraz kilkadziesiąt akcesoriów; w ramach systemu dostępne są m.in.: specjalne haki rynnowe z możliwością regulacji (dzięki czemu można je dopasować do
każdej połaci dachu), wpust z klamrą zatrzaskową, uchwyt rury spustowej z zatrzaskiem, zamknięcia rynien i klamry (montowane na zatrzask) są wyposażone w specjalne uszczelki z EPDM, dzięki czemu cały system plasuje się w najwyższej klasie
szczelności
z zaprojektowany oraz wyprodukowany wg najwyższych standardów, jest zgodny ze
wszystkimi normami budowlanymi i może być bezpiecz-nie stosowany w różnych inwestycjach
z system inteligentny, zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów; nowatorskie rozwiązania techniczne sprawiają, ze wszystkie elementy doskonale pasują do siebie i dają się łatwo łączyć, bez konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń i dodatkowego uszczelniania
z dostępny w 8 kolorach, dzięki czemu można z łatwością dopasować go do każdego koloru pokrycia dachowego lub elewacji
z największą zaletą systemu jest jego prosty i szybki montaż – do instalacji potrzebne
są jedynie piłka do metalu, nożyce, śrubokręt lub wkrętarka akumulatorowa, młotek oraz metrówka; rury montowane na wpust, klamry na zatrzask, inteligentne haki
z możliwością regulowania – wszystko to znacznie skraca koszty i czas trwania prac
dekarskich, przez co system jest niezwykle ekonomiczny
z logowanie poszczególnych elementów systemu (wpustów rynnowych i rurhaków)
z system przyjazny w stosowaniu, nie wymaga bowiem uciążliwej i pracochłonnej konserwacji – raz do roku należy sprawdzić stan rur, rynien i zamocowań oraz usunąć
ewentualne liście zalegające w rynnach i rurach spustowych, żeby poprawić drożność całego systemu
z w ofercie dostępny również system alucynkowy

CHAR AKTERYST YKA
Materiał: blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,6 mm, obustronnie powlekana HBP
(high build poliester)
Grubość powłoki ocynku [g/m2]: 275
Wymiary:
z średnica rynien [mm]: 100, 125, 150, 190
z średnica rur spustowych [mm]: 75, 87, 100, 120
z długość [m]: 3, 4
Akcesoria: haki rynnowe doczołowe i dokrokwiowe, klamry, zamknięcia rynien, narożniki, rurhaki, łączniki, kolanka, mufy, trójniki, redukcje, czyszczaki i inne
Kolory: biały, czarny, grafitowy, brązowy, ceglasty, czerwony, srebrny-metalic, miedziany, zielony, antracyt metalic
Maks. powierzchnia odwadniania [m2]: 100 (przy jednej rurze spustowej – rynna
125 mm, rura spustowa 87 mm)

I N F O R M AC J E D O DAT KO W E
Kraj produkcji: Polska, Szwecja
Dystrybucja: sieć dystrybutorów firmy w całym kraju
Gwarancja: pisemna, wydawana na 15 lat
Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH, Norma PN-EN-612, ISO 9001 i
14001
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia specjalistyczne dla dekarzy
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