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System rynnowy Victoria bazuje na znanej 
na całym świecie, wysokiej jakości stali 

produkowanej przez skandynawski koncern SSAB

- powłoka organiczna pural 50 µm 
- farba gruntująca

- powłoka antykorozyjna
- powłoka cynkowa

- rdzeń stalowy

R YNNY  STALOWE

NA         DŁUGOŚĆ
dowolną

NOWOŚĆ

Produkcja rynien na placu budowy



RYNNA
Rynna półokrągła w systemie dostępna jest w dwóch rozmiarach: 125 oraz 
150 mm, o długościach: 2000, 3000, 4000 mm oraz Nowość – rynna o dowolnej 
długości odpowiadającej dokładnie wymiarom dachu.

ZŁĄCZKA RYNNY
Do łączenia rynien i narożników służy zaprojektowana oraz opatentowana złącz-
ka rynny. Zastosowanie unikalnego mechanizmu dźwigni oraz uszczelki EPDM 
zapewnia zawsze idealną i dokładną szczelność systemu rynnowego. Występuje 
w rozmiarze: 125 oraz 150 mm.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY i WEWNĘTRZNY
Narożniki pozwalają na połączenie rynny w narożach budynku o rozmiarach: 125 
i 150 mm. Standardowy kąt dla tego elementu to 90o. Na zamówienie wykonuje-
my narożniki o dowolnym kącie rozwarcia. Unikalna technologia tłoczenia pozwa-
la wykonać narożniki bez konieczności spawania, co wpływa znacząco na estetykę 
wykonania produktu.

LEJ SPUSTOWY
Lej spustowy (sztucer), łączy rynnę z rurą spustową. Występuje w rozmiarze: 
150x100 mm oraz 125x100 mm. Charakteryzuje się estetycznym wyglądem i wy-
soką jakością wykonania.

ZAŚLEPKA RYNNY I KLEJ
Na końcach rynny montujemy uniwersalne zaślepki nanosząc niewielka ilość bez-
barwnego kleju-uszczelniacza również dostępnego w naszej ofercie.
Rozmiar denka: 125 i 150 mm.

HAK
Do montażu rynny stosujemy haki nakrokwiowe, doczołowe, doczołowe z blaszką 
oraz doczołowe z adapterem. Wykonane są ze stali o grubości 5 mm. Specjalne 
fazowanie krawędzi haków zapewnia optymalne pokrycie tą sama ilością ocynku 
na całej powierzchni, co w doskonały sposób zapewnia zabezpieczenie haków. 
W systemie rynnowym występują haki o rozmiarach: 125 i 150 mm.

HAK WEWNĘTRZNY ECO
Nowość na rynku polskim – oprócz tradycyjnego sposobu montażu rynny sto-
suje się specjalne wewnętrzne haki stalowe Eco, które poprawiają estetykę, uła-
twiają montaż oraz stanowią o atrakcyjności cenowej naszego systemu.
Dostępne w rozmiarach: 125 i 150 mm.

KOLANKO I WYLEWKA
Kolanko służy do kształtowania pionowych ele-
mentów systemu rynnowego. Elementem zakoń-
czenia rury spustowej jest wylewka, która posiada 
specjalne usztywnienie krawędzi.

OBEJMA RURY ECO
Dzięki zastosowaniu obejmy ECO, jako jedynej w swoim rodzaju, mocowanie rury 
spustowej zostało opracowane i z powodzeniem stosowane w systemie rynno-
wym. Daje możliwości precyzyjnego, szybkiego i pewnego montażu rury.

RURA SPUSTOWA
Rura spustowa jest elementem systemu, którego zadaniem jest odprowadzenie 
wody deszczowej z danego odcinka rynny. Występuje w długościach: 1000, 3000, 
4000 mm oraz średnicy 100 mm. Dzięki zastosowaniu nowych urządzeń i dokład-
ności wykonania rury łączy się ją bez dodatkowych złączek.

OBEJMA RURY
Do montażu rury spustowej stosuje się obejmy rury o średnicy 100 mm oraz dłu-
gości dybla (śruby) o długości: 100, 160, 220 oraz 300 mm.

TRÓJNIK
Elementem umożliwiającym odprowadzenie wody 
do jednej rury spustowej z dwóch połaci dachu jest 
trójnik o średnicy 100 mm.

REWIZJA ŁAPACZ WODY
klapa odpływowa rury spustowej pozwala odpro-
wadzić wodę deszczową poza system rynnowy,  
np. do umieszczonego pod nim naczynia. Łapacz 
wody wyposażony jest w sitko, może więc pełnić 
rolę rewizji lub wyczystki.
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