
Fachowy monta  rynien stanowi zazwy-

czaj 10% ceny samych materia ów. Za 

monta  samodzielny nic nie zap acimy. 

Wbrew pozorom jednak, wybieraj c w a -

nie pierwsze rozwi zanie, realnie za-

oszcz dzimy. Dlaczego? Gwarancja, jak

otrzymamy od producenta, jest wa na tyl-

ko wtedy, gdy monta  zo-

sta  wykonany prawid o-

wo, a jak wiadomo, przy 

monta u amatorskim nie-

trudno o b dy, a wi c

i o utrat  mo liwo ci 

darmowej wymiany czy 

naprawy uszkodzonych 

elementów systemu ryn-

nowego. Warto zatem 

monta  rynien powierzy

dekarzom polecanym

przez firm , w której 

je kupili my. 

Wybór systemu 
eby system rynnowy 

skutecznie odprowadza

wod  z dachu, musi by

optymalnie dobrany: zale nie od strefy 

opadowej, w jakiej po o ony jest budynek 

(sprawd  – rys. poni ej), a tak e od wy-

miarów i k ta nachylenia dachu. 

 Prawid ow  wielko  orynnowania po-

maga okre li  efektywna powierzchnia da-

chu – EPD. Na dachach p askich jest ona 
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Emilia Ros aniec

Prawdopodobnie ka demu 

zdarzy o si  znale  w po o e-

niu gorszym ni  poprzednie. 

Szczególnie du e ryzyko ta-

kich sytuacji pojawia si  pod-

czas modernizacji domu

 – na przyk ad przy dociepla-

niu cian zewn trznych 

i renowacji elewacji, kiedy to 

inwestorzy zapominaj  spraw-

dzi  szczelno  rynien. Po 

zako czeniu prac i wydaniu 

sporej kwoty okazuje si ,

e z powodu przecieków 

w rynnach p kaj  nowe tynki, 

jako  izolacji znacznie spada 

i wilgo  trafia do pomiesz-

cze . K opoty mog  si  poja-

wi  tak e przez z e odprowa-

dzanie wody z rynien, która 

mo e wsi ka  w fundamenty 

domu.

Niestety sam zakup nowego 

systemu rynnowego nie za-

atwi sprawy. Równie wa ny 

jest fachowy monta  i w a-

ciwa konserwacja rynien. 

Musimy wiedzie , jak dba

o rynny, kiedy i jak je czy ci ,

w jaki sposób zabezpieczy

przed mrozem czy gromadz -

cymi si  w nich li mi.
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Z deszczu 
pod rynn ?

Rozk ad rednich rocznych opadów w ró nych regionach 
Polski
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równa powierzchni po aci dachowej, na spa-

dzistych za  wylicza si  j  ze wzoru: 

EPD = (b+c/2) × l, gdzie:

b – po owa szeroko ci dachu

c – wysoko  dachu

l – d ugo  dachu

Otrzyman  liczb  trzeba nast pnie odszuka

w tabelach producentów rynien. Warto  ta po-

wie nam, jaki system b dzie odpowiedni, tzn. 

jakie powinny by : d ugo , przekrój rynien, 

liczba rur spustowych itp.

 Kolejne wa ne elementy, wp ywaj ce na 

wydajno  systemu rynnowego, to umiejsco-

wienie rur spustowych oraz odpowiedni do-

bór materia u. Najwi ksz  wydajno  od-

wodnienia dachu uzyskuje si  dzi ki rurom 

umieszczonym w po owie jego szeroko ci. 

Materia  systemu rynnowego powinien by

dostosowany do pokrycia dachowego, a tak e

warunków atmosferycznych. 

 Najwi ksz  popularno ci  w Polsce ciesz

si  systemy rynnowe wykonane z PCV i me-

talu (najcz ciej blachy stalowej ocynkowanej 

lub aluminiowej). 

Rynny z PVC. Ze wzgl du na to, e charak-

teryzuj  si  du  rozszerzalno ci  ciepln ,

lepiej stosowa  je na dachach s abo nas o-

necznianych. Inaczej szybko strac  barw

i wytrzyma o . Rynny z PVC dobrze spraw-

dzaj  si  w domach po o onych w ród drzew, 

dotykaj cych konarami dachu. Ewentualne 

uszkodzenia nie b d  widoczne, bo rynny te 

s  barwione w masie, wi ksze rysy za  mo na 

uzupe ni  past  renowacyjn .

Rynny z metalu. S  mniej odporne na za-

rysowania i korozj , nie nale y stosowa  ich 

na obszarach silnie zanieczyszczonych i nad-

morskich. Sprawdz  si  natomiast w rejonach 

o obfitych opadach niegu – maj  bowiem 

du  wytrzyma o  mechaniczn  (zw aszcza 

stalowe).

 Dobieraj c materia  rynien do pokrycia da-

chowego, nale y kierowa  si  nast puj cymi 

zasadami: 

PVC mo na stosowa  do wszystkich pokry

dachowych;

metale dostosowuje si  do rodzaju pokry-

cia:

– dach z blachy miedzianej: orynnowanie 

z blachy miedzianej;

– dach z blachy stalowej: orynnowanie z bla-

chy stalowej;

– dach pokryty dachówk  ceramiczn  lub ce-

mentow : dowolny rodzaj orynnowania;

– dach pokryty gontami bitumicznymi i p y-

tami falistymi: dowolny rodzaj orynnowania, 

z wyj tkiem miedzianego;

– dach kryty strzech  i gontem drewnianym 

tu rynny nie s  konieczne. 

Szczelno
Test szczelno ci rynien nie powinien 

nikomu sprawi  trudno ci. W pierw-

szej kolejno ci nale y zatka  otwór 

wylotowy. Nast pnie, korzystaj c na 

przyk ad z w a ogrodowego, nape -

ni  rynny wod  do ¼–½ ich wysoko-

ci. Przecieków mo emy si  spodzie-

wa  przede wszystkim na czeniach 

– tam bowiem pojawiaj  si  najcz -

ciej. Takie miejsca, je li przecieki 

nie s  du e, mo na naprawi  specjali-

stycznymi uszczelniaczami dekarski-

mi, zalecanymi przez producenta ry-

nien. Wa ne, aby preparat mo na by o

pokry  farb   (w kolorze rynien), która 

zamaskuje miejsce naprawy. 

EPD – efektywna powierzchnia dachu. Pozwala do-
bra  optymaln  szeroko  i d ugo  rynien oraz 
okre li  niezb dn rednic   i liczb  rur spustowych 

1230,17 z

GALECO

System rynnowy Galeco Stal 130/87 mm
materia : blacha stalowa powlekana obu-
stronnie
gwarancja: 10 lat

1087 z

GAMRAT

System rynnowy Gamrat PVC 125/90 
mm 
materia : PVC z dodatkami substancji 
zwi kszaj cych odporno  wyrobu na 
promienie UV i elastyczno
gwarancja: 10 lat

W galerii prezentujemy syste-
my rynnowe na dach dwuspa-
dowy o wymiarach: po a
– 75 m2, d ugo  okapu 12 m, 
wysoko  okapu nad pozio-
mem gruntu 3 m, d ugo  po a-
ci 6,25 m. 
K t nachylenia po aci 30 stopni. 
Ceny nie obejmuj  kosztów 
monta u.
Warto ci podane w milimetrach 
oznaczaj :
warto  1. – szeroko  rynny, 
2. – rednica rury spustowej. 
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1308,03 z

RUUKKI

System rynnowy 125/87 mm 
materia : blacha stalowa ocynkowana 
pokryta z obu stron pow ok  Pural 
gwarancja: 20 lat

3
 m

12 m

6,25 m

30˚



 Powa niejsze uszkodzenia wymaga  b d

bardziej z o onych zabiegów. Do rynien sta-

lowych trzeba b dzie przylutowa  nowy frag-

ment blachy. W przypadku rynien z PVC, któ-

rych cz ci czone s  na zatrzaski lub z czki, 

uszkodzon  cz  najlepiej b dzie po prostu 

wymieni . Gdy za  ich elementy s  klejone, 

w miejscu p kni cia nale y przyklei  fragment 

wyci ty z innego kawa ka rynny.

Uwaga! Przed przyst pieniem do prac nale y

koniecznie zapozna  si  z zaleceniami produ-

centa dotycz cymi naprawy danego systemu 

i upewni  si , czy uszkodzenia spowodowane s

czynnikami mechanicznymi, czy te  wad  pro-

duktu. Je li wina le y po stronie producenta 

i gwarancja jest wci  wa na, nale y zareklamo-

wa  produkt u sprzedawcy i nie rozpoczyna  sa-

modzielnych napraw, aby nie utraci  gwarancji. 

Czyszczenie 
Rynny najlepiej czy ci  dwa razy w roku, na 

wiosn  – aby usun  jesienne li cie i inne drob-

ne zanieczyszczenia oraz oceni  stan rynien po 

zimowych mrozach i niegu, oraz przed jesieni

– by pozby  si  zanieczyszcze  po letnich bu-

rzach. Drobne zanieczyszczenia takie jak: ma e

li cie, igliwie czy piasek, usuwa si  wysokoci-

nieniow  myjk  lub wod  z w a ogrodowego. 

Czyszczenie nale y zacz  w miejscu po cze-

nia rynny z rur  spustow . Wi ksze zabrudze-

nia – du e li cie, patyki – mo na usun  drew-

nianymi lub plastikowymi grabkami. Nie wolno 

u ywa  metalowych narz dzi z ostrymi kraw -

dziami, które mog yby uszkodzi  rynny.

Rynna z siatk  ochronn . Takie zabezpieczenie chroni 

jedynie przed wi kszymi li mi zapychaj cymi rynny, 

a drobniejsze zanieczyszczenia przedostaj  si  do rodka. 

Dlatego nawet rynny wyposa one w siatki ochronne trze-

ba czy ci  – raz, a najlepiej dwa razy w roku 
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LINDAB

System rynnowy 125/87 mm
materia : stal ocynkowana dwustronnie 
powlekana pow ok  polimerow , specjal-
nie utwardzan  – HBP 
gwarancja: 15 lat

1321 z

WAVIN

System Kanion 130/90 mm
materia : barwiony w masie wysokouda-
rowany nieplastyfikowany polichlorek wi-
nylu (PVC) 
gwarancja: 10 lat
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 Kable grzewcze ze wzmocnion  pow ok
przystosowane do monta u w: (a) rynnach, (b) 
rurach spustowych i (c) kraw dziach dachu. Kable 
chroni  przed zamarzaniem i zaleganiem niegu 
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Moc grzejnych kabli oporowych do systemów rynnowych 

mie ci si  w zakresie 20–60 W/m. Ich prac  mo na 

sterowa  termostatem lub u y  kabli samoreguluj cych

1320,69 z

DABLEX

System rynnowy RAIKO 125/90 mm
materia : blacha stalowa grubo ci 0,6 mm 
obustronnie ocynkowana (275 g/m2) i po-
wlekana pow ok  Prelaq Nova
gwarancja: 15 lat

ZDANIEM EKSPERTA

Gdzie pod cza si  kable grzejne i w jaki 

sposób si  je rozprowadza?

Zasilanie przewodów grzejnych najlepiej 

wyprowadzi  na dachu w okolicy rynny. 

Najlepszym miejscem jest naro nik budyn-

ku czyli punkt, gdzie rynna ma swój pocz -

tek oraz gdzie najcz ciej instaluje si  rur

spustow . Przewody zasilaj ce powinny by

zako czone puszk  przy czeniow  umiesz-

czon  na murze oporowym lub cianie bu-

dynku. Mo liwe jest te  pod czenie przewo-

dów grzejnych przez termokurczliwe zestawy 

przy czeniowe.

Najlepszy moment na monta  przewodów 

grzejnych to czas, gdy jeszcze na budynku 

nie ma ocieplenia oraz tynków. Najcz ciej 

wtedy równie  powstaje instalacja elektrycz-

na i nie ma problemu z prowadzeniem prze-

wodów zasilaj cych po cianach z dachu 

do rozdzielni elektrycznej. Po zamontowa-

niu przewodów oraz puszek zostaj  one cz -

ciowo lub ca kowicie zakryte przez ocieple-

nie budynku lub elewacj  i nie s  nara one

na uszkodzenia.

Micha  Go a

specjalista dzia u technicznego 

firmy Elektra
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REKLAMA

Zabezpieczenie... 
przed zatykaniem 

Zatrzymywaniu wi kszych zanieczyszcze

w rynnach i rurach spustowych mo na za-

pobiec dzi ki zamontowaniu siatek ochron-

nych w rynnach i sitek w leju spustowym. 

Przydadz  si  szczególnie w domach po o-

onych na terenach zalesionych, gdzie gro-

madzenie si  wi kszych li ci (np. d bu, klo-

nu, kasztanowca) zatyka rynny i powoduje 

przelewanie si  wody opadowej przez ich 

kraw dzie. 

Siatki nie zabezpiecz  rynien przed drob-

nymi listkami czy igliwiem – zatem 

w miejscach, gdzie nie ma ryzyka nano-

szenia przez wiatr wi kszych zanieczysz-

cze , zakup siatek i sitek ochronnych nie 

ma sensu. 

przed zamarzaniem niegu 

Zalegaj cy w rynnach nieg mo e zamarza

i powodowa  p kanie rynien. Równie gro ny 

dla systemu jest czas odwil y, w którym po-

jawiaj  si  trudno ci ze sprawnym odprowa-

dzeniem topniej cego niegu (nie tylko w ryn-

nach, ale te  na dachu). 

 Rozwi zaniem obydwu problemów s ka-

ble grzewcze mocowane w rynnach i rurach 

spustowych, a tak e na kraw dziach dachu. 

W rynnach i rurach spustowych moc ka-

bli dobiera si  w zale no ci od strefy klima-

tycznej (od 20 do 60 W/m). Na po aci dacho-

wej za  moc zainstalowanych kabli powinna 

wynosi  od 200–300 W/m. Mo na zdecydo-

wa  si  na kable o sta ej mocy cieplnej (steru-

je nimi termostat za czaj cy napi cie przy 

temperaturze poni ej +5°C) lub samoregulu-

j ce o mocy dostosowuj cej si  do tempera-

tury zewn trznej (wraz ze wzrostem tempe-

ratury pobieraj  mniej energii elektrycznej). 

Regulator steruj cy instalacjami kabli grzew-

czych mo e by  wyposa ony w czujnik tem-

peratury b d  temperatury i wilgotno ci. 

Instalacja za cza si , gdy poziomy obydwu 

czynników (temperatury i wilgotno ci) osi -

gn  ustawione warto ci.
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Rozs dne gospodarowanie wod  deszczow

mo e przynie  spore oszcz dno ci. Mo na robi

to na ró n  skal . Najprostsz  metod  jest zbiera-

nie deszczówki w zwyk  beczk  – jak na zdj ciu 

obok. Zgromadzon  wod  mo na wykorzysta  np. 

do podlewania ogrodu. 

Znacznie wi cej mo liwo ci wykorzystania wody 

deszczowej daj  instalacje sk adaj ce si  w stan-

dardowej wersji z filtra, zbiornika na wod  i pompy 

– wod  z takiej instalacji mo na wykorzysta  zarów-

no do nawadniania ogrodów (a), jak i na potrzeby 

gospodarstwa domowego, np. jako wod  do pra-

nia czy sp ukiwania toalet (b).   

Odprowadzenie wody
Wod  deszczow  mo na odprowadza  na ró -

ne sposoby, zale nie od warunków grunto-

wych i wielko ci dzia ki oraz mo liwo ci

pod czenia do kanalizacji burzowej lub ro-

wów melioracyjnych. 

 Je li grunt wokó  domu ma wysok  prze-

puszczalno  wody, a teren jest wystarczaj co 

du y, wod  mo na odprowadza  bezpo red-

nio po powierzchni dzia ki. Przy takim roz-

wi zaniu konieczne b dzie umieszczenie na 

wylotach rur spustowych kolana na wysoko-

ci ok. 10 cm od pod o a oraz ukszta towanie 

misy odp ywowej (z betonu lub gotowych ele-

mentów) kieruj cej wod  w stron  dzia ki. 

Na gruntach o gorszej przepuszczalno ci 

warto wykona  drena  podpowierzchniowy. 

Sk ada si  on z nast puj cych elementów:

 umieszczonych pod rurami spustowymi stu-

dzienek osadnikowych przykrytych kratk  lub 

bezpo rednio cz cych si  z rur  spustow ;

 rur drenarskich u o onych w gruncie;

 warstwy filtracyjnej ze wiru i geow ókni-

ny, na których uk ada si  rury.

W przypadku gruntów nieprzepuszczal-

nych konieczne b dzie opcjonalnie:

 wykopanie studni ch onnej, si gaj cej do-

brze przepuszczalnej warstwy gruntu;

 umieszczenie zbiornika wody opadowej, 

dzi ki któremu b dzie mo na wykorzysta  ze-

bran  wod  do podlewania ogrodu lub do in-

nych celów gospodarczych, np. mycia samo-

chodu, sp ukiwania WC, prania);

 odprowadzenie wody opadowej do rowu 

melioracyjnego;

 odprowadzenie wody opadowej do lokalnej 

sieci kanalizacji burzowej lub ogólnosp awnej 

(konieczne wówczas jest uzyskanie pozwole-

nia i wykonanie tzw. przykanalika z osadni-

kiem piasku).  
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Do powierzchniowego odprowadzania wody opa-
dowej mo na u y  korytek: (a) betonowych lub (b) 
prefabrykowanych z PVC Urz dzenie pompowe

Zbiornik na wod  deszczow
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Zaoszcz d  dzi ki wodzie deszczowej!

Kompletny zestaw do 
nawadniania ogro-
dów stosowany na te-
renach zielonych. 

W sk ad zestawu 
wchodz :
– zbiornik wody desz-
czowej;
– pompa zanurze-
niowa;
– filtr wody deszczowej

Kompletny zestaw 
do wykorzystywania 
wody deszczowej 
wewn trz budynku 
do zabudowy pod na-
wierzchni  tward
(kostk  brukow , ka-
mienn , klinkiero-
w  itp.).

W sk ad zestawu 
wchodz :
– zbiornik wody desz-
czowej;
– pompa zanurze-
niowa;
– filtr wody deszczowej
– filtr zasysaj cy
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