
“Rynny na 
  każdą niepogodę”
Cechy systemu ELEMENT:

 ącinderś ez hcynaząiwz hcynzcigolonhcet hcainaząiwzor hcynlakinu an ytrapo uknyr an hcywonnyr wómetsys hcyzsjeinwytkefejan z nedeJ      -
 i głębokością rynien,
-  Szeroka gama kolorów rynien systemu Colorline,
-  System rynnowy na każdą kieszeń i na każdy rodzaj dachu produkowany z blachy ocynkowanej, powlekanej, miedzianej, tytan cynku,
-  Kompletny system rynnowy niemal w każdej dostępnej na rynku średnicy: 105 mm, 127 mm, 153 mm, 192 mm,
-  System rynnowy z niezliczoną ilością możliwości połączeń rynny z rurą spustową:  105/80, 127/80, 127/100, 153/100, 153/120, 192/120, 192/150
- Systemy rynnowe produkowane z cynk-tytanu czołowych europejskich  producentów zarówno w klasycznej, naturalnej formie 
 jak i blachach patynowanych
-  Ekskluzywne kolory systemu rynnowego w tytan cynku oparte na liniach kolorystycznych w zależności od zastosowanego pigmentu -
 czarny, antracyt, zielony i szaro-niebieski z gwarancją niezmienności kolorów.

                                                                 ELEMENTY SYSTEMU RYNNOWEGO:

                                                                 KOLORY:

Kształtki do rynien wykonane są z jednego kawałka balachy przez tłoczenie. Rury wykonywane są w procesach zwężania, kielichowania i punktowania.
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Kolory

ColorLine blacha powlekana organicznie półokrągły

Grubość [mm]

okrągły 105, 127, 153, 
192*

80, 100, 120, 150* 105/80, 127/80, 127/100, 153/100, 
153/120, 192/120*

8017, 7016, 3009,
8004, 3011, 9005, 
9006

CynkLine blacha z czystego ocynku z domieszką miedzi i tytanu półokrągły okrągły 105, 127, 153, 
192*

80, 100, 120, 150* 105/80, 127/80, 127/100, 153/100, 
153/120, 192/120*, 192/150*

półmatowy szary

MiedźLine blacha miedziana półokrągły okrągły 105, 127, 
153, 192

80, 100, 120, 150* 105/80, 127/80, 127/100, 153/100, 
153/120, 192/120, 192/150

miedziany

OcynkLine blacha ocynkowana półokrągły okrągły 105, 127, 
153, 192

80, 100, 120, 150* 105/80, 127/80, 127/100, 153/100, 
153/120, 192/120, 192/150

srebrny

Pigment CynkLine blacha z czystego ocynku z domieszką 
miedzi i tytanu oraz dodatkiem pigmentu 

półokrągły okrągły 127,153 100, 120 153/100, 153/120 czarny mat

AluLine blacha aluminiowa półokrągły

0,60

0,60; 0,65; 0,70

0,60; 0,70

0,55

0,65

0,70 okrągły 127,153 100, 120 153/100, 153/120 półmatowy szary, 
antyracyt, szary

** Indywidualne zamówienie.

 W naszej ofercie znajduje się szeroka gama kolorów zgodna z wzornikiem RAL:

RAL 3009 RAL 3011 RAL 8004 RAL 8017RAL 7016 RAL 9005 RAL 9006 ** 

                                                                 KONTAKT:

Rynny łączymy poprzez nałożenie paska kleju o szerokości 50mm na powierzchnię dolnej rynny w 
odległości 20-25mm od jej końca. Następnie wsuwamy zewnętrzne wywinięcie rynny na długość 
50mm i przekręcamy rynnę do właściwego położenia, tylne krawędzie rynnę ściskamy ze sobą. W 
celu wzmocnienia łączmy nitami szczelnymi. Po założeniu klamry zatrzaskujemy ruchomą końcówkę 
i zaginamy blaszkę by uniemożliwić otwarcie.

Rynnę leżącą na hakach wyrównujemy do krawędzi haka od zewnątrz budynku. 
Blaszki haków zaginamy do wnętrza rynien. Do wylotu wkładamy sito.

Łączenie wylotu z rurą spustową osiągamy za pomocą dwóch kolan o takim samym kącie i rury łączącej . Kolanko górne łączymy z wylotem za pomocą 2 szt. 
nitów szczelnych, które uniemożliwiają jego wysunięcie. Rurę łączącą łączymy z kolankiem dolnym 2 nitami. Pierwsza obejma rury powinna znajdować się ok. 
15mm poniżej kolanka.

Obejmy do rur spustowych z trzpieniem mocujemy za pomocą młotka 
wprowadzając trzpień w kołek o czterokątnym wlocie. Obejmy mocuje się 
bezpośrednia w pionie odległości nie przekraczającej 2m.

Narożnik z rynną łączymy w sposób taki sam jak 
dwie rynny . Należy zwrócić uwagę aby rynna z obu 
stron wchodziła do wewnątrz narożnika. W celu 
wzmocnienia połączenia rynny i narożnika należy 
połączyć dodatkowo nitami szczelnymi po 4 szt z 
każdej strony.
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PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU 
RYNNOWEGO ELEMENT

Aby system rynnowy Element funkcjonował prawidłowo należy:
Rynny prawidłowo zamocowane powinny wystawać minimum połowa swojej szerokości poza zakończenie 

połaci dachowej. Rynny nie mogą wystawać ponad przedłużenie płaszczyzny dachu  aby nie stanowiły oparcia 
dla zalegającego śniegu.

Odległośc pomiędzy rynajzami powinna wynosić 500-700 mm a hak krańcowy powinien znajdować się na odległości max, 300 mm od krawędzi dachu. Aby 
wykonać wygięcie rynajz właściwe do kąta nachylenia dachu należy użyć giętarki. Do haka zamocowanego najwyżej mocujemy początek sznura i rozciągamy 
wzdłuż okapu. Na ostatnim haku sprawdzamy poziom i od poziomu naliczamy spadek. Następnie mocujemy ostatni hak.
Drugi sznur mocujemy na przedłużeniu haka, na wygiętej blaszce . Zagięte haki równamy według sznurów i mocujemy wkrętami 80/5. Przy hakach z blaszką 
wyginamy blaszkę do pozycji poziomej. Montaż haków doczołowych wykonujemy poprzez przykręcenie haków skrajnych do deski czołowej i rozciągnięcie 
sznura pomiędzy nimi zachowując wymagany spadek2-3 mm/1 m rynny. Pozostałe haki montujemy do sznura w odległościach 500-800mm.

wykonać tylko przed  założeniem rynny na hakach.

Wylot o średnicy 110mm (do rury 100mm) oznaczamy wg szablonu i nacinamy otwór piłka do metalu, Otwór precyzyjnie docinamy za pomocą nożyc do 
metalu. Ostre krawędzie otworu zaginamy na zewnątrz. Wylot wpinamy w rynnę i jego tylną część zaginamy do rynny.

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu EPD
Powierzchnia dachu w m2=(c/2+B)x długość dachu od odpływu

Jeżeli projekt uwzględnia zastosowanie narożników zwiększ EPD o:
a) 10%-przy montażu narożnika do 2m

b)5%-powyżej 2m
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Inspiracja naturą

                                                                 MATERIAŁY:

                                                                 FABRYKA:

BLACHA OCYNKOWANA.
Powierzchnia materiałów ocynkowanych jest starannie wykończona w sposób zapewniający jej ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Wytrzymała stal dla oszczędzających.

METAL POWLEKANY WARSTWĄ TWORZYWA SZTUCZNEGO.
Metal powlekany warstwą tworzywa sztucznego – blacha ocynkowana powlekana poliestrową powłoką łączy najlepsze właściwości metalu i tworzywa 
sztucznego. Stalowy rdzeń zapewnia wytrzymałość, ciągliwość oraz stabilność cieplną systemu rynnowego. Wykończenie powierzchni materiałem z twor-
zywa zapewnia zwiększoną odporność na korozję oraz gwarantuje trwałość kolorów wyrobu. Okres użytkowania porównywalny jest z materiałami z tytan 
cynku i miedzi.

TYTAN CYNK.
Tytan cynk to stop cynku, tytanu i miedzi. Stanowi kombinację doskonałych właściwości mechanicznych z odpornością na warunki atmosferyczne. Tytan 
cynk to materiał, który w naturalny sposób tworzy ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych. W wyniku tego procesu powstaje tak zwana 
patyna, która doskonale chroni powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych. Tytan cynk nie wymaga już żadnego dalszego wykończenia 
powierzchni a z upływem czasu zmienia swój wygląd poprzez zmianę koloru na szary. Żywotność tytan - cynku jest kilkakrotnie większa niż u materiałów 
ocynkowanych, (szacowana 50 do 90 lat w zależności od zastosowania). 

MIEDŹ.
Miedź należy do materiałów nie wymagających ingerencji po zamontowaniu. Główną zaletą miedzi jest długa żywotność oraz odporność na korozję bez 

ALUMINIUM.
Aluminium, podobnie jak tytan i miedź stanowi kombinację doskonałych właściwości mechanicznych 
z dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Natomiast w przeciwieństwie do wyżej wspomnianych 
system rynnowy z aluminium jest  o wiele lżejszy dzięki czemu praca wykonawców jest szybsza i łatwiejsza. 
Materiał posiada bardzo korzystny, wysoki współczynnik wytrzymałości do wagi oraz jest odporny na korozję.
Do tego aluminium utlenia się powierzchniowo, tworząc naturalną warstwę ochronną. W związku z tym nawet 
uszkodzenia w postaci zarysowań nie powodują korozji rynien. 

potrzeby jakiejkolwiek konserwacji lub dokonywania wymiany. Miedź po zwietrzeniu pokryta jest patyną, która stanowi ochronę i gwarantuje żywotność 
jeszcze większą niż w przypadku tytan-cynku. Po zwietrzeniu zmienia swój kolor od brązowego aż do zielonego.

www.element-group.eu

•  
 produkcji i dystrybucji systemów rynnowych. Nowoczesny park maszynowy, w tym najnowsza nasza linia technologiczna postawiona w maju 2010 

Firma ELEMENT  jest dynamicznie rozwijającą się �rmą, która działa na europejskim rynku od 1999 roku. Spółka specjalizuje się w projektowaniu,

 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynków europejskich, w tym polskiego.
•  Dbamy o wysoki standard swoich produktów i usług świadczonych na rzecz klientów. Jesteśmy gwarantem wysokiej  jakości naszych produktów 
 i usług. Wdrażamy najnowsze technologie i wybieramy najlepszych dostawców materiałów i surowców.


