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Ofercie rynien zaczynamy
przyglÈdaÊ siÚ dokïadniej na
ogóï dopiero wtedy, gdy stara
rynna na naszym budynku
zaczyna przeciekaÊ. Nie trzeba
wiele czasu, by przekonaÊ
siÚ, czy zamontowane koryto
bÚdzie solidne ibtrwaïe – jeĂli
wybierzemy ěle, pierwsze
problemy pojawiÈ siÚ juĝ
wbciÈgu najbliĝszego sezonu
jesienno-zimowego. Dlatego
wszelkie decyzje zwiÈzane
zbzakupem rynny warto
podejmowaÊ wïaĂnie teraz.
Ibzawsze po dokïadnym
przeanalizowaniu oferty.

J

akie sÈ najpowszechniejsze problemy
zbrynnami? Zbyt pïytkie koryta, które bïyskawicznie wypeïnia siÚ liĂÊmi. Co wiÚcej – nawet wblecie wystarczy
intensywniejszy deszcz, aby woda zaczÚïa przelewaÊ siÚ na boki. Newralgicznym
punktem tradycyjnych rynien sÈ ïÈczenia
kolejnych odcinków koryta. Kaĝde ïÈczenie
to potencjalne ěródïo problemów. Wreszcie
– materiaï. Wbnaszym klimacie lód ibĂnieg
bïyskawicznie zniszczy kaĝde tworzywo
sztuczne, abtakĝe podatnÈ na korozjÚ stal.
Moĝna powiedzieÊ, ĝe ĝaden bïÈd wbwyborze rynien nie ujdzie na sucho.
RozwiÈzanie powyĝszych problemów
jest dosyÊ oczywiste: rynna powinna stanowiÊ jednÈ caïoĂÊ (bez osobnych odcinków, ïÈczonych czy spawanych). Powinna
teĝ byÊ wykonana zbodpornych na zniszczenie materiaïów – takich, jak metal ibaluminium. Takie rozwiÈzanie jest juĝ dostÚpne na rynku wbpostaci Systemu Rynien
CiÈgïych DTC. Inĝynierowie tworzÈcy system, rozwiÈzali jednoczeĂnie kilka innych
kwestii, zwiÈzanych zbprodukcjÈ ibmontaĝem rynny.
Po pierwsze: dïugoĂÊ. Pojedyncza rynna ciÈgïa wykonywana jest na caïÈ dïu-
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goĂÊ Ăciany budynku. Moĝe liczyÊ nawet
50 m. Transport takiego koryta byïby dosyÊ skomplikowany, abna pewno wymagaïby specjalistycznego sprzÚtu. Na szczÚĂcie
nie jest to konieczne, poniewaĝ technologia produkcji rynien ciÈgïych DTC pozwala na ich wytworzenie bezpoĂrednio na
placu budowy. Transport nie jest zatem potrzebny – wyprodukowanÈ rynnÚ wystarczy podnieĂÊ na odpowiedniÈ wysokoĂÊ
ibzamontowaÊ jÈ na Ăcianie budynku.
Wbpodobny sposób rozwiÈzano takĝe
kwestiÚ mocowania akcesoriów. Wszystkie
montuje siÚ jeszcze na ziemi, abpo podniesieniu rynny jedynie przyczepia siÚ gotowe koryto do desek okapowych lub haków.
Znacznie skraca to czas pracy, zwiÚksza takĝe precyzjÚ, poniewaĝ robotnikom
obwiele ïatwiej jest zamontowaÊ akcesoria
na staïym, stabilnym podïoĝu, niĝ na Ăcianie, pracujÈc „wbpowietrzu”.
CaïoĂÊ prac nad wykonaniem rynien
wbĂredniej wielkoĂci domu trwa zaledwie
8–10 godzin. To jedyny czas, który trzeba
im poĂwiÚciÊ, poniewaĝ nie wymagajÈ ĝadnych póěniejszych prac konserwacyjnych.
Ze wzglÚdu na indywidualnÈ produkcjÚ
pod kÈtem konkretnego budynku, nie po-

wodujÈ takĝe ĝadnych strat materiaïów –
zuĝywa siÚ go dokïadnie tyle, ile wymaga
dany obiekt. Po montaĝu rynny nie trzeba
takĝe przeprowadzaÊ ĝadnych prac porzÈdkowych.
System Rynien CiÈgïych DTC produkowany jest wbwielu kolorach. Ma to duĝe
znaczenie nie tylko wbprzypadku domów
jednorodzinnych, ale takĝe zabytków czy
budowli sakralnych – abwïaĂnie ich zarzÈdcy coraz czÚĂciej decydujÈ siÚ na montaĝ
rynny ciÈgïej. Takĝe obiekty uĝytecznoĂci
publicznej ibhale (przemysïowe czy rekreacyjne) umoĝliwiajÈ zastosowanie systemu. }

DTC
ul. Annopol 4, 03-236 Warszawa
tel. 22 814 01 95, 22 741 69 86
tel. kom. 502 849 280
e-mail: biuro@dtc.net.pl
www.dtc.net.pl

9/2016

2016-09-08 11:57:41

