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Najpopularniejsze systemy rynnowe wykonuje siÚ
z PVC albo ze stali. Materiaïy te majÈ odmienne
wïaĂciwoĂci. Plastikowe – nie korodujÈ i sÈ ïatwiejsze w montaĝu, ale majÈ mniejszÈ odpornoĂÊ
na uszkodzenia mechaniczne, zwïaszcza w niskiej temperaturze, w której PVC staje siÚ kruche. Uszkodzonych nie moĝna naprawiÊ, szybciej
teĝ tracÈ kolor.
Rynny ze stali sÈ odporniejsze na wysokÈ temperaturÚ i uszkodzenia, ale mogÈ korodowaÊ.
Rzadko stosuje siÚ w tym samym budynku rynny
ze stali (odporne na obciÈĝenia Ăniegiem) z rurami spustowymi z PVC (bÚdÈ odporne na korozjÚ).
Zwolennicy ïÈczenia w jednym systemie tak róĝnych materiaïów uwaĝajÈ, ĝe w ten sposób najlepiej
wykorzystuje siÚ zalety kaĝdego z nich.

Deszcze padajÈ i bÚdÈ padaÊ, trzeba wiÚc zrobiÊ wszystko, by woda z tych deszczów nie
niszczyïa elewacji i by nie spïywaïa na gïowÚ,
a zatem – wybraÊ dobry i trwaïy system orynnowania.

Materiaï
PVC. Najpopularniejsze systemy rynnowe,
bo po pierwsze – tanie, po drugie – odporne
na uszkodzenia mechaniczne, a zwïaszcza
na wgniecenia. I co waĝne nie wymagajÈ
odnawiania. Zarysowania elementów oryn-
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fot. Rheinzink

Nowe rynny? Pierwsze pytanie
– z czego? Drugie – jak je rozmieĂciÊ? Kolejne – kto je zamontuje?
Jeszcze inne – ile to bÚdzie
kosztowaïo? A jeszcze kolor
i ksztaït... I problem, co robiÊ
z nadmiarem wody opadowej...

Woda
z dachu

nowania sÈ maïo widoczne, bo PVC jest
barwione w masie, dlatego poleca siÚ je do
budynków otoczonych drzewami. Elementy
z PVC sÈ teĝ odporne na korozjÚ, moĝna je
wiÚc stosowaÊ w regionach, gdzie wystÚpujÈ szkodliwe dla metali kwaĂne deszcze.
WadÈ orynnowañ z PVC jest ich znaczna rozszerzalnoĂÊ termiczna, dlatego nie sÈ
zalecane do domów zlokalizowanych na terenach o silnym nasïonecznieniu.
Aby w takich miejscach orynnowanie
byïo szczelne, trzeba je montowaÊ z uĝy-

ciem uszczelek EPDM, które sÈ bardzo elastyczne, dziÚki temu rynny i rury spustowe
mogÈ swobodnie rozszerzaÊ siÚ i kurczyÊ.
Orynnowania z PVC sÈ bardzo ïatwe
w montaĝu i nie wymagajÈ do tego specjalistycznych narzÚdzi.
Elementy z PVC mogÈ pïowieÊ pod wpïywem sïoñca, dlatego do budynków silnie
nasïonecznionych lepiej wybraÊ orynnowanie w jasnym kolorze, które mniej siÚ
nagrzewa. Mniej widoczne jest teĝ jego pïowienie.
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Rury spustowe o przekroju kwadratowym to
rzadkoĂÊ. NajczÚĂciej rynny i rury spustowe majÈ
przekrój okrÈgïy – najbardziej ekonomiczny

828 zï
SCALA PLASTICS

TrwaïoĂÊ na orynnowania z PVC wynosi okoïo 40 lat.
Stalowe. MogÈ byÊ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej lub lakierowanej.
Z blachy stalowej ocynkowanej – sÈ tanie,
ale niezbyt trwaïe. W miejscach uszkodzenia szybko rdzewiejÈ, dlatego wymagajÈ regularnej konserwacji. Po pewnym czasie, choÊ
na poczÈtku majÈ metaliczny poïysk, szarzejÈ
i robiÈ siÚ matowe. Producenci dajÈ na nie do
25 lat gwarancji.
Z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lub lakierowanej. NajczÚĂciej powlekane
sÈ puralem, plastizolem lub poliestrem. SÈ odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozjÚ.
MogÈ mieÊ do 50 lat gwarancji.
W sprzedaĝy dostÚpne sÈ takĝe rynny wykonane z blachy cynkowo-tytanowej lub miedzi,
ale sÈ to rozwiÈzania droĝsze i niezbyt popularne. W domach krytych gontem, strzechÈ lub
trzcinÈ stosuje siÚ rynny drewniane. Takie kupuje siÚ u stolarza.

Ksztaït
Standardem sÈ rynny o przekroju póïokrÈgïym i póïeliptycznym, które majÈ najlepszÈ
przepustowoĂÊ, a przepïywajÈca przez nie

woda automatycznie spïukuje zanieczyszczenia. Do takich rynien uĝywa siÚ rur spustowych o przekroju okrÈgïym.
W sprzedaĝy sÈ teĝ rury spustowe kwadratowe lub prostokÈtne, które montuje siÚ do rynien trapezowych. Takie rozwiÈzanie jest
droĝsze i przez wielu uwaĝane za niepotrzebne udziwnienie, zwïaszcza ĝe ksztaït inny niĝ
okrÈgïy nie usprawnia spïywania wody opadowej.

Jaki system?
LiczbÚ i wielkoĂÊ elementów orynnowania: rynien, rur spustowych, kolanek, zïÈczek, obejm – ustala siÚ stosownie do ksztaïtu, nachylenia i powierzchni dachu. Najlepiej
skorzystaÊ w tym celu ze specjalnie opracowanych kalkulatorów zamieszczanych na
stronach internetowych firm sprzedajÈcych
orynnowania lub poprosiÊ o takie wyliczenie
przedstawiciela firmy.
To, jakiej wielkoĂci bÚdzie przekrój rynny
i rur spustowych, zaleĝy od wielkoĂci EPD,
zwanej efektywnÈ powierzchniÈ dachu. JeĂli
nachylenie poïaci dachu nie przekracza 10˚,
przyjmuje siÚ, ĝe EPD jest taka sama jak powierzchnia dachu. JeĂli dach jest bardziej
stromy, oblicza siÚ jÈ ze wzoru:

899 zï
GALECO
model: Galeco PVC
materiaï: PVC
montaĝ: doczoïowy, centralne umiejscowienie rury spustowej
kolor: ciemny brÈz
Ărednica rynien: 130 m
Ărednica rur spustowych: 80 mm
gwarancja: 10 lat

996 zï
BISAN

L – dïugoĂÊ dachu
C – wysokoĂÊ dachu
W – poïowa szerokoĂci dachu
Te parametry sÈ nam potrzebne,
jeĂli chce siÚ obliczyÊ tzw.
efektywnÈ powierzchniÚ dachu
(EPD). Od niej zaleĝy to, jaki bÚdzie
przekrój rynien i rur spustowych
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model: Nicoll 25
materiaï: PVC+ tlenek tytanu
montaĝ: uszczelkowy
kolory: 9 kolorów, w wycenie zastosowano
brÈzowy
Ărednica rynny: 125 mm
gwarancja: 10 lat

Zaïoĝenie: system rynnowy do domu jednorodzinnego, dach dwuspadowy o powierzchni 190 m2, kÈt nachylenia dachu – 30˚,
dïugoĂÊ kalenicy 12 m, wysokoĂÊ budynku – 3 m, wysokoĂÊ budynku do kalenicy – 7 m

fot. Royal Europa

model: Scala Co-Ex G125
materiaï: PVC
montaĝ: na uszczelkÚ
kolory: brÈzowy, miedziany, grafit metalic
Ărednica rynien: 125 mm
Ărednica rur spustowych: 80 mm
gwarancja: 10 lat na trwaïoĂÊ koloru
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1002 zï
GAMRAT
model: system z PVC
materiaï: PVC
montaĝ: zatrzask z uszczelkÈ
kolory: ciemnobrÈzowy, biaïy, grafitowy
Ărednica rynien: 75, 100, 125, 150 mm
Ărednica rur spustowych: 63, 90, 110 mm
gwarancja: 10 lat

Sposoby na zamarzanie wody
W rynnach, a takĝe na poïaci dachu moĝna uïoĝyÊ przewody grzejne, które bÚdÈ siÚ wïÈczaÊ
automatycznie, aby zapobiegaÊ oblodzeniom. Moc przewodów dobiera siÚ do strefy klimatycznej, a takĝe do miejsca zamontowania:
w rynnach i rurach spustowych – od 20 do 60 W/m;
na poïaci dachu – od 200 do 300 W/m.
Moĝna stosowaÊ przewody o staïej mocy cieplnej, sterowane termostatem, lub kable samoregulujÈce o mocy, którÈ dostosowuje siÚ do temperatury panujÈcej na zewnÈtrz. To ostatnie rozwiÈzanie pobiera mniej energii.

1396 zï
GALECO
model: Galeco Stal
materiaï: stal
montaĝ: doczoïowy, centralne umiejscowienie rury spustowej
kolor: grafitowy
Ărednica rynien: 130 mm
Ărednica rur spustowych: 87 mm
gwarancja: 10 lat

EPD = (W + ½ C) × L
W którym:
W = poïowa szerokoĂci dachu,
C = wysokoĂÊ dachu,
L = dïugoĂÊ dachu.
Jak wynika z tego wzoru, im bardziej stromy
dach, tym wiÚksza jest efektywna powierzchnia dachu i tym droĝsze bÚdzie orynnowanie.
Przekrój rynien okreĂla siÚ orientacyjnie
w nastÚpujÈcy sposób: na 1 m2 rzutu pozio-

mego odwadnianej poïaci trzeba zastosowaÊ
0,8–1 cm2 przekroju rynny. NajczÚĂciej przekrój ten wynosi 10, 15 lub 20 cm, przy czym
powinien on wynosiÊ co najmniej ¾ przekroju rury spustowej.
W budynkach na rzucie prostokÈta rury
spustowe rozmieszcza siÚ zazwyczaj tak, by
odprowadzaïy wodÚ z kaĝdego naroĝnika.
JeĂli dach ma bardziej skomplikowany ksztaït,
dodatkowe rury spustowe montuje siÚ w miejscach koszy, bo tam zawsze spïywa wiÚcej
wody.
Lepiej nie wybieraÊ rur spustowych o Ărednicy mniejszej niĝ 10 cm, nawet jeĂli powierzchnia dachu nie jest duĝa, a wszelkie
obliczenia wskazujÈ, iĝ moĝna takie rozwiÈzanie wybraÊ. W rurach o maïym przekroju woda moĝe bowiem zamarzaÊ i zablokowaÊ
odpïyw z rynien.
JeĂli to moĝliwe, warto zastosowaÊ rynny
nieco wiÚkszej Ărednicy niĝ wynika z obliczenia: mniejsze bÚdzie wtedy zagroĝenie, ĝe lód
zatka rury. WiÚksze rury ïatwiej teĝ czyĂciÊ
z liĂci i przepïukaÊ w razie zatkania. Aby do
tego nie doszïo, producenci oferujÈ specjalne
siatki wkïadane w rynny.

rynna

uchwyt (rynajza)
kolanko
lej spustowy

1728 zï
obejma rynny

PRUSZYSKI
model: Niagara
materiaï: rynny stalowe powlekane obustronnie poliuretanem; rynny z cynk-tytanu
montaĝ: szeroka zïÈczka z uszczelkÈ
kolory: biaïy, brÈz, cegïa, czarny, grafit,
srebrny, wiĂnia, zïoty, cyn-tytan
Ărednica rynien: 125, 150 mm
Ărednica rur spustowych: 90, 100 mm
gwarancja: 10 lat
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Montaĝ
rura spustowa
obejma (uchwyt)

Elementy systemu
rynnowgo

fot. Alpodach

Zaïoĝenie: system rynnowy do domu jednorodzinnego, dach dwuspadowy o powierzchni 190 m2, kÈt nachylenia dachu – 30˚,
dïugoĂÊ kalenicy 12 m, wysokoĂÊ budynku – 3 m, wysokoĂÊ budynku do kalenicy – 7 m

DroĝnoĂÊ rur spustowych jest najbardziej
niezawodna, gdy biegnÈ one pionowo.
JeĂli to niemoĝliwe, naleĝy prowadziÊ je z jak
najmniejszÈ liczbÈ zaïamañ

Najlepiej powierzyÊ go dekarzowi rekomendowanemu przez firmÚ, w której kupuje siÚ rynny (wiÚkszoĂÊ firm podaje adresy i telefony
takich dekarzy na swoich stronach internetowych). ChoÊ montaĝ systemu orynnowania
nie naleĝy do najtrudniejszych, tym bardziej
ĝe ïatwo dotrzeÊ do wielu filmów montaĝowych, a instrukcje sÈ napisane jÚzykiem zrozumiaïym dla laika, lepiej nie wykonywaÊ go
samodzielnie. JeĂli pojawiÈ siÚ jakiekolwiek
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2257 zï
RHEINZINK*

kami sznurek, wzglÚdem którego rozmieszcza
siÚ uchwyty poĂrednie.
3. Rynny powinny byÊ tak uïoĝone, by ich zewnÚtrzna krawÚdě znajdowaïa siÚ 1,5 cm niĝej niĝ krawÚdě wewnÚtrzna, co warunkuje
skutecznoĂÊ ochrony Ăcian przed zalewaniem.
4. JeĂli rynny majÈ wiÚcej niĝ 20 m dïugoĂci, powinny byÊ podzielone na krótsze odcinki specjalnymi zïÈczkami dylatacyjnymi, dziÚki którym bÚdÈ mogïy siÚ
swobodnie kurczyÊ i wydïuĝaÊ wraz ze
zmianami temperatury.

2372 zï
PLASTMO POLSKA
model: Plasa
materiaï: ASA (akrylonityryl
– styren – akryloester)
montaĝ: klejony/uszczelkowy
kolory: brÈz, czerwony, zielony
Ărednica rynien: 125 mm
Ărednica rur spustowych: 90 mm
gwarancja: 10 lat na kolor i dziaïanie
systemu
fot. Protec

Zaïoĝenie: system rynnowy do domu jednorodzinnego, dach dwuspadowy o powierzchni 190 m2, kÈt nachylenia dachu – 30˚, dïugoĂÊ kalenicy 12 m,
wysokoĂÊ budynku – 3 m, wysokoĂÊ budynku do kalenicy – 7 m. * wycena dotyczy dachu o kÈcie nachylenia 42° i powierzchni 199 m2

1. SkierowaÊ wodÚ na powierzchniÚ dziaïki – przez odpowiednie uksztaïtowanie terenu.
2. OdprowadzaÊ do studni chïonnej zlokalizowanej na dziaïce.
3. OdprowadzaÊ do systemu odwodnienia ulicy, jeĂli uzyskamy na to pozwolenie od przedsiÚbiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
4. SkierowaÊ do rowu melioracyjnego, pod warunkiem ĝe
uzyskamy na to pozwolenie wïadz odpowiedzialnych za gospodarkÚ wodnÈ.
5. OdprowadzaÊ z rur spustowych do zbiornika na deszczówkÚ – z przeznaczeniem do wykorzystania w ogrodzie. Zbiornikiem moĝe byÊ zwykïa beczka
z tworzywa sztucznego lub wkopany w grunt zbiornik betonowy lub z tworzywa sztucznego
PE. Na terenach, gdzie wybudowano kanalizacjÚ zbiorczÈ, do gromadzenia deszczówki moĝna wykorzystaÊ wkopane w grunt uĝywane juĝ zbiorniki na Ăcieki (oczywiĂcie po opróĝnieniu, oczyszczeniu i zdezynfekowaniu).

Koszty
Montaĝ systemu rynnowego najlepiej zleciÊ
ekipie, która wykonuje dach domu. Zanim dokona
siÚ ostecznego odbioru, warto poprosiÊ ekipÚ,
by sprawdziïa szczelnoĂÊ rynien i rur spustowych: zamknÚïa odpïywy i napeïniïa rury wodÈ
mniej wiÚcej do ¾ wysokoĂci. JeĂli nie bÚdzie
przecieków – system jest szczelny

5865 zï
PROTEC
model: system rynnowy
miedziany
materiaï:
miedě
montaĝ:
spoiwo cynowo-oïowiowe lub lód twardy
kolor: miedziany
Ărednica rynien:
125 mm
Ărednica rur
spustowych: 90 mm
gwarancja: 120 lat
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fot. Rheinzink

Co zrobiÊ z wodÈ z rynien?

model: Rheinzink goïowalcowana
materiaï: blacha cynkowo-tytanowa
montaĝ: lutowanie lub klejenie specjalistycznym klejem
kolory: naturalny cynk w kolorze srebrnoszarym z poïyskiem
Ărednica rynien: 80, 105, 127, 153, 192, 250 mm
Ărednica rur spustowych: 80, 105, 127,
153, 192, 250 mm
gwarancja: 30 lat

usterki, reklamacja moĝe nie zostaÊ rozpatrzona – czÚĂÊ producentów zastrzega sobie, iĝ
gwarancja jest waĝna tylko wtedy, gdy montaĝ
wykona fachowiec. Montaĝ kosztuje ok. 10%
wartoĂci materiaïu, wiÚc nie warto ryzykowaÊ.
Na co zwróciÊ uwagÚ w trakcie montaĝu?
1. Uchwyty (rynhaki), które podtrzymujÈ rynny, powinny byÊ rozmieszczone w odstÚpach:
ok. 40 cm, jeĂli podtrzymujÈ rynny z PVC;
50–60 cm, jeĂli rynny sÈ stalowe.
Rynhaki powinny byÊ umieszczone w pobliĝu kaĝdego wpustu do rur spustowych, a takĝe na krañcach rynien.
2. Aby woda dobrze spïywaïa, rynny muszÈ
byÊ uïoĝone ze spadkiem 0,5–2%, czyli od 0,5
do 2 cm na 1 m dïugoĂci. Spadek wyznacza
siÚ, rozciÈgajÈc pomiÚdzy skrajnymi rynha-

ZaleĝÈ przede wszystkim od rozmiarów
i ksztaïtu dachu: im jest on prostszy, tym bÚdzie taniej. Wyceny dokonujÈ fachowcy, po zapoznaniu siÚ z projektem budynku. WiÚkszoĂÊ
producentów, choÊ umieszcza cenniki na swoich stronach, ustala koszty induwidualnie,
w zaleĝnoĂci od tego, jaki rodzaj orynnowania siÚ wybierze i z ilu elementów bÚdzie siÚ
on skïadaï. Róĝnica pomiÚdzy cenÈ orynnowania z PVC a orynnowaniem ze stali nie jest
duĝa. Dla dachu dwuspadowego o powierzchni 199 m2, wysokoĂci 8 m, kÈcie nachylenia
42° potrzebne bÚdÈ nastÚpujÈce elementy:
rynny – 7 szt.: od 100 zï/m2,
ïÈczniki rynny – 5 szt.: ok. 3 zï/szt.,
haki do deski czoïowej – 50 szt.:
ok. 10 zï/szt.,
wylot z rynny/sztucer – 4 szt.: ok. 25 zï/szt.,
zaĂlepka/denko – 6 szt.: ok. 3 zï/szt.,
ïuki rynnowe/naroĝniki – 2 szt.:
ok. 50 zï/szt.,
rura spustowa 3 m – 4 szt.: ok. 120 zï/m2,
obejma rury – 12 szt.: ok. 6 zï/szt.,
kolanka – 12 szt.: ok. 20 zï/szt.
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