
WYBIERAMY I KUPUJEMY

220 2 0 0 7  9

Orynnowania nie montuje si  na domach 

krytych trzcin . Mo na te  z nich zrezy-

gnowa  w budynkach z wysuni tym oka-

pem. W wi kszo ci domów niezb dny jest 

jednak system orynnowania, który chroni 

ciany i coko y przed zachlapaniem wod

sp ywaj c  z dachu. Sp ywaj c  ze  wod

trzeba te  odprowadza  od fundamentów, 

aby nie zagrozi a budynkowi.

System orynnowania 
Sk ada si  z odcinków poziomych – rynien

i pionowych rur spustowych. Do ich cze-

nia stosuje si kolanka, a do mocowania – 

uchwyty: rynajzy i obejmy.

W ofercie niektórych producentów s  rów-

nie  uchwyty, za pomoc  których mo -

na mocowa  rynny do ciany zamiast do 

dachu.

Je li dom jest utrzymany w dawnym stylu 

i ma wiele detali z kutego elaza, do me-

talowych rynien mo na dokupi rynhaki 

ozdobne, stylizowane na dawne wyroby 

rzemie lnicze.

W naro ach cian w orynnowaniu stosuje 

si naro niki rynien, a w miejscach odp y-

wu – wloty rur spustowych , zwane sztu-

cerami oraz trójniki, które stosuje si  do 

pod czania dwóch odp ywów z rynien – 

np. z fragmentu dachu i z lukarny – do 

jednej rury spustowej. Na ko cach rynien 

montuje si za lepki, aby woda nie wyle-

wa a si  na ciany. Zamiast rur spustowych 

niekiedy stosuje si  równie a cuchy lub 

ozdobne rzygacze.

Asortyment ten uzupe niaj siatki ochron-

ne zapobiegaj ce wpadaniu do rynien li ci

oraz tzw. rewizje i wyloty rur  spustowych
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Nie warto pyta  o to, czy montowa  rynny, warto jednak 

wiedzie  jakie. A wybór powinien zale e  od wielko ci 

dachu, od liczby jego za ama , od tego, czy w otoczeniu 

domu rosn  drzewa, czy dach jest nas oneczniony i od tego, 

jak  kwot  chcemy przeznaczy  na zakup.

Czyli, co tak naprawd  powiniene  wiedzie , zanim wydasz
pieni dze na rynny.

KATARZYNA OL DZKA

Kszta t przekroju rynny decyduje nie tylko o jej 

wygl dzie i wytrzyma o ci, ale tak e o przepu-

stowo ci wody:

PPóó okrokr g ee. Najcz ciej stosowany kszta t.

S  uniwersalne i maj  du  przepustowo ,

wi c dobrze sprawdzaj  si  na du ych da-

chach. S  odporne na obci enia, a ze wzgl -

du na to, e nie maj  za ama , nie groma-

dz  si  w nich osady.

PPóó eliptyczneeliptyczne. Równie  cz sto stosowane, 

bo mimo ma ych wymiarów charakteryzu-

j  si  du  przepustowo ci . Wytrzyma e

na obci enia.

PRZEKROJE RYNIENPRZEKROJE RYNIEN
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wybieramy schody gotowe

TrapezoweTrapezowe, prostokprostok tnetne i w ksztakszta cie gzym-cie gzym-

susu. Stosowane na ma ych i rednich dachach. 

S  podatne na odkszta cenia pod wp ywem 

obci e  mechanicznych, na przyk ad napo-

ru lodu. Mo na je montowa  na hakach we-

wn trznych, niewidocznych z zewn trz.

ZamkniZamkni tete. Maj  przekrój prostok ta, kwa-

dratu lub trapezu, a w górnej cz ci – tylko 

szczelin , przez któr  wp ywa do nich woda. 

Nadaj  si  do ka dego rodzaju dachu. 

Rury spustoweRury spustowe maj  kszta t okr g y lub kwa-

dratowy, rzadziej prostok tny. Rury okr g e

czone s  z rynnami pó okr g ymi i pó elip-

tycznymi, a rury prostok tne stosuje si  do 

rynien o pozosta ych kszta tach.

812/990z *
GAMRAT, System 125/110
Wykonany z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu (PVC), system czenia – uszczelkowy 
na zatrzask, du a wytrzyma o  mechaniczna 
w szerokim zakresie temperatur, prosty mon-
ta , koszt orynnowania jednakowy bez wzgl du
na rodzaj koloru (tj. ciemnobr zowy, bia y, 
ceglastoczerwony, grafitowy).

wybieramy rynny

 god

732/893 z *
CELLFAST, 
System 125/90 „Bryza”
System rynnowy z PVC o przekroju pó okr g ym,

czenie uszczelkowe, gama 6 kolorów w 4 
rozmiarach, ca kowita odporno  na warunki 
atmosferyczne i trwa o  koloru poparta bada-
niami laboratoryjnymi i testami starzenia. 

552/674 z *
LEMAR, System 120/110

Wykonany z nieplastyfikowanego, wysoko-
udarowego PVC, 3 wymiary i 5 kolorów do 
wyboru, czenie na uszczelk  gumow  bez 
potrzeby klejenia, haki metalowe.

745/909z *
ROYAL EUROPA, 
System Royal Dual Wall 
Gutter 127/76
Wykonany z PVC, dwu cienna konstrukcja 
profilu z wewn trzn  struktur  kratow  za-
pewnia dodatkow  sztywno  oraz zwi kszon
odporno  mechaniczn , specjalny system 
mocowania rynny umo liwiaj cy jej monta  do 
p aszczyzn o ró nym k cie nachylenia, podno-
nik wylewki rury spustowej z mechanizmem 

blokuj cym umo liwiaj cy jej przemieszczanie 
podczas okresowej konserwacji coko u elewa-
cji czy np. koszenia trawy.

860/1050z *
SCALA PLASTICS, 
System 125/80
Wykonany z PVC, technologia CO-EX – czenie 
warstw z ró nych materia ów syntetycznych, 
bardzo wysoka odporno  na promieniowanie 
UV, 10-letnia trwa o  koloru, wi ksza g bia 
koloru, wysoki po ysk w ka dych warunkach 
atmosferycznych

1085/1324z *
WAVIN, 
System Kanion 130/90
PVC barwiony w masie, rynny lekkie, wytrzyma-
e i odporne na korozj  oraz zanieczyszczenia 
zawarte w wodzie deszczowej, 4 rozmiary, 
4 lub 6 kolorów do wyboru,  trwa o  elementów 
obj ta jest 10-letni  gwarancj .

Prezentujemy systemy orynnowaniaPrezentujemy systemy orynnowania 
zaproponowane przez producentzaproponowane przez producentóów do od-w do od-
prowadzania wody z dachu dwuspadowegoprowadzania wody z dachu dwuspadowego 
o powierzchni ok. 200 mo powierzchni ok. 200 m2, d, d ugougo ci kalenicyci kalenicy 

12 m i k12 m i k cie nachylenia dachu 45cie nachylenia dachu 45°°.

fo
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1132 z /1380z *
GALECO, Galeco STAL 130/87
System wykonany z blachy stalowej pokrytej 
4 warstwami ochronnymi w tym Puralem, monta
na zatrzask po uprzednim po o eniu pokrycia 
dachowego, elementy d ugie zabezpieczone foli
ochronn , 7 kolorów do wyboru.

ok. 1650/2013 z **
VM ZINK, 
System 150/100 Quartz Zinc®

System wykonany z blachy tytanowo-cynkowej 
z niewielk  domieszk  miedzi i aluminium.
Samozaciskowy uchwyt mocuj cy rynn  do ciany 
budynku, nie pozwala na opadni cie rynny w wyniku 
drga  wywo anych sp ywaj ca wod .

przystosowane do ró nych sposobów od-

prowadzania wody deszczowej. 

Im bardziej skomplikowany jest dach, im 

wi cej ma lukarn i wkl s ych za ama , tym 

wi cej elementów musi zawiera  system 

orynnowania. Aby zagwarantowa  szczel-

no  po cze  i u atwi  monta , producen-

ci oferuj  kompletne systemy orynnowania, 

zawieraj ce wszystkie niezb dne elementy, 

które dzi ki temu s  jednolite pod wzgl -

dem wzoru i kolorystyki.

Monta
Orynnowanie montuje si  najcz ciej rów-

nocze nie z uk adaniem pokrycia dacho-

wego – po wykonaniu tzw. obróbek bla-

charskich przy kraw dzi dachu (okapie). 

Na dachach o prostej konstrukcji ograni-

cza si  to do umocowania tzw. pasów nad-

rynnowych, zapobiegaj cych podciekaniu 

wody pod pokrycie.

Rynny mocuje si  najcz ciej do dachu ry-

najzami wykonanymi ze stali lub z PVC 

i dobranymi do kszta tu i wielko ci ry-

nien. Uchwyty rynien przytwierdza si  do 

desek czo owych okapu, at albo do krokwi 

dachowych. S  te  i takie, które podczepia 

si  bezpo rednio do pokrycia dachowego. 

Rynny musz  mie  lekki spadek w kierun-

ku rur spustowych. Odcinki rynien czy 

si  na wcisk lub na zatrzask, a dodatkowo 

stosuje si  uszczelki gumowe. Rynny ocyn-

kowane kszta towane w tradycyjny sposób 

1735/2117z *
BRAAS, 
System StabiCor 125/100
Wykonany z wysokoudarowego polichlorku 
winylu; system dwuz czkowych po cze
zaciskowych – wysoki stopie  szczelno ci, 
funkcja dylatacji; zamkni te profile 
wzmacniaj ce – zwi kszona odporno  na 
odkszta cenia.

1983/1625z *
ALPODACH, System 120/100
System rynnowy wykonany z blachy tytano-
wo-cynkowej, czony technik  lutowania 
twardego

2902/3540 z *
PREFA, System 125/100
Wykonane ze stopu aluminium z pow ok
Poliester, czenie rynien za pomoc  specja-
listycznego kleju PREFA, blacha obróbkowa 
do wykonania pasa nadrynnowego i podryn-
nowego, 11 kolorów, dost pne s  równie
rynny o przekroju kwadratowym

1411/1722z *
LINDAB, 
Rainline™ 125/87
System wykonany ze stali pokrytej warstw
cynku oraz pow ok  poliestrow  (HBP), 
która zabezpiecza przed rdz , zapewnia 
systemowi odporno  na warunki atmosfe-
ryczne, kurz i inne zabrudzenia. 

1195/1458 z *
ICOPAL, System 125/90
Rynny metalowe wraz ze wszystkimi elementa-
mi systemu powlekane warstw
specjalnego poliestru Prelaq, prosty
monta  za pomoc  z czek z uszczelk  EPDM, 
4 rozmiary i 8 kolorów do wyboru.

Monta  orynnowania przez 
dekarzy to wydatek 10-30% ceny 
materia ów

WYBIERAMY I KUPUJEMY

* cena netto/brutto
** ceny zmienne, zale ne od warto ci metali 
na londy skiej gie dzie (LME)
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czy si  przez lutowanie. S  tak e rynny 

pasuj ce do okre lonego systemu rynno-

wego i wtedy mog  by czone na pasuj -

ce do nich z czki zaciskowe.

Rury spustowe czy si  wciskaj c w szy 

koniec górnego odcinka w kielich dolne-

go, a do cian mocuje obejmami o kszta -

cie i rednicy dobranej do kszta tu rur. 

D ugo  wspornika reguluje odleg o  od 

ciany, w jakiej przebiega rura spustowa. 

Dost pne s  równie  specjalne uchwyty, 

które w przeciwie stwie do obejm chowa-

ne s  mi dzy rur  a cian  i nie s  dzi ki 

temu widoczne. Rur  (id c  tu  przy cia-

nie domu) czy si  z rynnami (oddalony-

mi od budynku o szeroko  okapu) za po-

moc  kolanek. Gdy odleg o  jest du a, 

kolanka czy si  odcinkami rur.

Z dobrego materia u
Jako  orynnowania zale y w znacznym 

stopniu od materia u, z jakiego jest wyko-

nane. Przede wszystkim od niego zale y

trwa o  rynien, rur spustowych i pozosta-

ych elementów, a tak e ich niezawodno

w odprowadzaniu wody. Najpopularniejsze 

s  rynny z tworzyw sztucznych, ale produ-

kuje si  te  metalowe: zabezpieczone przed 

korozj  i ró norodnie pomalowane.

Rynny plastikowe wykonuje si  z po-

lichlorku winylu (PVC), a ich trwa o

okre la si  na oko o 40 lat. Materia  ten 

jest do  wra liwy na zmiany tempera-

tury – w wysokiej temperaturze staje si

mi kki, a pod wp ywem mrozu – kruchy, 

a przez to – bardziej podatny na uszko-

dzenia. Dlatego rynny plastikowe wy-

stawione na intensywne dzia anie s o -

ca lub nadmiernie obci one niegiem 

mog  ulega  odkszta ceniom i uszkodze-

niom. S  natomiast odporne na uszkodze-

nia powierzchniowe, poniewa  s  barwio-

ne w masie i nie wida  na nich zarysowa ,

a te nie wp ywaj  te  na trwa o  rynien.

Powlekane lub lakierowane rynny bla-

szane produkuje si  z ocynkowanej bla-

chy stalowej. Pow oka spe nia funkcj  de-

koracyjn  i ochronn . Trwa o  tych rynien 

ocenia si  na 50 lat, a niekiedy i na 100 lat, 

poniewa  s  odporne na korozj . Sama bla-

cha jest do  odporna na uszkodzenia me-

chaniczne, jednak jej pow oka mo e zosta

porysowana na przyk ad podczas monta-

u lub przez ocieraj ce ga zie. Rynny po-

wlekane i lakierowane dost pne s  w ró -

nych kolorach. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej

(bez pow oki wyko czeniowej) stosuje si

coraz rzadziej. G ównym powodem jest 

ich niewielka trwa o  (oko o 25 lat) oraz 

Przegl d rynien powinno robi  si  dwa razy w ro-

ku i wtedy te  nale y oczy ci  rynny z przywianego 

przez wiatr piasku oraz z zalegaj cych w nich li ci, 

nasion i innych zanieczyszcze . Mo na to zrobi

strumieniem wody pod ci nieniem. Podczas wio-

sennego czyszczenia rynien nale y sprawdzi ,

czy nie zosta y uszkodzone przez nieg zsuwa-

j cy si  z dachu. Przed zim , jeszcze przed opa-

dami niegu, dobrze jest usun  nagromadzone 

w rynnach li cie.

Rynny nale y czy ci  nawet gdy maj  siatki ochron-

ne, nie chroni  one bowiem przed wpadaniem igie

ani drobnych nasion.

Rynny stalowe i aluminiowe co jaki  czas trzeba 

odmalowywa  i podczas przegl dów koniecznie 

sprawdza , czy nie maj ladów rdzy. Nieszczelno ci 

mo na zalutowa  lub uszczelni  dekarsk  mas

uszczelniaj c  albo specjaln  ta m  izolacyjn .

Uszkodzone elementy z PVC najlepiej wymieni

na nowe.

KONSERWACJA RYNIENKONSERWACJA RYNIEN

Zamarzanie wody w orynnowaniu powoduje 

znaczne obci enia jego elementów i mo e by

przyczyn  ich uszkodzenia. Podczas odwil y za-

marzni te rynny nie mog  odprowadza  wody 

z bie cych opadów. Niebezpiecze stwo zamar-

zania mo na wyeliminowa , uk adaj c w ryn-

nach i rurach spustowych przewody grzewczeprzewody grzewcze. 

W najta szej wersji s  to kable o sta ej mocy 

cieplnej, zasilane za po rednictwem termosta-

tu, który w cza napi cie, gdy temperatura oto-

czenia spadnie poni ej 0°C.

RYNNY BEZ SOPLIRYNNY BEZ SOPLI

Siatka zabezpieczy rynn przed li mi Siatka zabezpieczy rynn  przed li mi

Rynny z PVC rozszerzaj  si  i kurcz  pod wp y-

wem zmian temperatury. Wynikiem takiej pracy 

materia u mo e by  powstanie nieszczelno ci 

lub deformacja orynnowania. Producenci sto-

suj  ró ne rozwi zania, aby zapobiec uszkodze-

niom. Jednym z nich jest zastosowanie specjal-

nej z czki niweluj cej ró nice d ugo ci rynien. 

Rynny, które maj  by  po czone wk ada si

w doln  rynienk . Ich ko ce nie mog  si  do-

tyka , a wymagana odleg o  mi dzy nimi usta-

lona jest przez producenta na np. 10 cm. Ten 

dystans pozwala rynnie na swobodne rozsze-

rzanie si . Nast pnie rynny przykrywane s  od 

góry drug , mniejsz  rynienk . Przed przecie-

kaniem chroni uszczelka znajduj ca si  w dol-

nej rynience.

SPECJALNA Z CZKASPECJALNA Z CZKA
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wybieramy rynny

Trwa o  i niezawodno
orynnowania zale y nie tylko 

od materia u, z jakiego zosta o
ono wykonane, ale równie  od 

sposobu czenia i uszczelnienia 
oraz mocowania poszczególnych 

fragmentów systemu.
dolna rynienka

górna rynienka
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skomplikowany monta , poniewa czy 

si  je przez lutowanie. Ponadto rynny te 

atwo rdzewiej , zw aszcza w miejscach, 

w których zosta y uszkodzone, w zwi z-

ku z tym wymagaj  cz stego odnawiania. 

Rynny ocynkowane, na których pojawi y

si lady korozji, mo na uchroni  przed 

dalszym niszczeniem, pokrywaj c skoro-

dowane miejsca specjaln  farb  w sprayu 

zawieraj c  sproszkowany cynk. Po jej wy-

schni ciu ca e orynnowanie maluje si  far-

b  do pod o y ocynkowanych. Zamiast 

specjalnej farby cynkowej mo na te  u y

zwyk ej farby podk adowej, ale ochrona an-

tykorozyjna b dzie mniej skuteczna. 

Rynny z blachy aluminiowej s  lekkie, 

a ich cianki – g adkie, dzi ki czemu za-

nieczyszczenia trudno si  w nich osadza-

j . Zabezpieczona przed korozj  blacha po-

kryta jest lakierem, poliestrem lub akrylem. 

Rynny aluminiowe mo na kupi  gotowe lub 

mog  by  one kszta towane na konkretne 

wymiary bezpo rednio przed za o eniem 

w miejscu budowy. Nie powinny si  nig-

dzie styka  z innymi metalami ani z beto-

nem, bo grozi to ich korozj .

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

s  bardzo trwa e (oko o 100 lat), bo od-

porne na korozj . S  drogie, ale nie wy-

magaj  konserwacji. Dost pne s  ryn-

ny patynowane fabrycznie i bez patyny 

– w metaliczno-szarym kolorze. Bardzo 

cz sto stosowane w obiektach zabytkowych. 

Rynny z blachy miedzianej s  najdro -

sze, ale i najtrwalsze: ich trwa o  szacuje 

si  nawet na 300 lat. S  odporne na zmia-

ny temperatury, promienie UV i korozj .

Dost pne s  rynny z czystej miedzi lub 

pokryte cynkiem albo akrylem. Mog  by

te  patynowane, ale same te  z czasem po-

krywaj  si  patyn  w zielonkawo-turkuso-

wym kolorze.

Projekt orynnowania
Liczba rur spustowych zale y przede 

wszystkim od powierzchni dachu i k ta je-

go nachylenia, jednak zazwyczaj rozmiesz-

cza si  je w odst pach co 12-20 m. Montuje 

si  je najcz ciej w naro ach budynków 

i pod koszami dachowymi, a w d u szych 

rynnach s  to dwie rury na ko cach ryn-

ny lub jedna po rodku.

rednica rury spustowej ma najcz ciej 

15 cm (nie mniej ni  10 cm) i powinno to 

stanowi  mniej ni  3/4  przekroju rynny.

1 m2 rzutu poziomego odwadnianej po aci

musi odpowiada  0,8-1 cm2 przekroju po-

przecznego rynny. Je li po a  dachu ma po-

wierzchni  w rzucie 100 m2, pole przekroju 

rynny powinno mie  80-100 cm2.

Rynna powinna by  zamontowana ze spad-

kiem w kierunku rury spustowej 0,5-2%. 

Dzi ki temu zanieczyszczenia sp ywaj  do 

rury spustowej. Spadek regulowany jest wy-

gi ciem haków.

Informacje dotycz ce doboru i monta u ry-

nien mo na znale  na stronach interneto-

wych www.galeco.pl i www.icopal.pl

Kolor rynien z PVC bez trudu dopasujemy do pozosta ych elementów domu Kolor rynien z PVC bez trudu dopasujemy do pozosta ych elementów domu
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Je li planujemy podlewanie ogrodu wod  opado-

w , mo emy kupi  rury spustowe ze specjalny-

mi trójnikami do pod czenia w a ogrodowego. 

Za jego po red-

nictwem woda 

doprowadza-

na jest równie

do zbiornika na 

deszczówk .

ZBIORNIK DO ODBIORU WODYZBIORNIK DO ODBIORU WODY

fotfot. PREFA. PREFA

Nowoczesne rynny radz sobie nawet z takim kszta tem dachuNowoczesne rynny radz  sobie nawet z takim kszta tem dachu
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Ania i Marcin buduj  dom wed ug projek-

tu „Tymek” z pracowni Horyzont.  Podczas 

ca ej budowy postanowili konsekwentnie 

stosowa  pewn  zasad  – „Korzysta  z do-

wiadczenia tych, którzy budow  maj  ju

za sob ”. Znajomi radzili im, eby – je li 

tylko finanse na to pozwalaj  – wybierali 

materia y najwy szej jako ci.

Jeden znich poradzi  im rynny Braas. Ania 

i Marcin porównali informacje na stro-

nach internetowych ró nych producentów 

rynien z PVC i uzna-

li, e b dzie to s usz-

ny wybór.

Poszukiwania
Zacz li dzwoni  do 

sklepów z materia-

ami budowlanymi. 

Zaj o im to wi cej 

czasu, ni  si  spodzie-

wali. Okaza o si , e

trudno jest znale

firm , u której mo -

na by kupi  orynno-

wanie Braas. Niemal 

wszyscy proponowali 

im rynny Marley lub Bryza. Byli ju  sk on-

ni zmieni  zdanie, ale w ostatniej chwili 

dodzwonili si  do du ej firmy, zajmuj cej 

si  wszystkim, co zwi zane jest z dachem. 

Dowiedzieli si , e mog  zamówi  wybra-

ne przez siebie rynny, ale czas realizacji za-

mówienia trudno jest okre li . Mo e to po-

trwa  nawet ponad miesi c. Musz  bowiem 

czeka , a  od producenta przyjedzie trans-

port dachówek, a razem z nim ich rynny. 

Takie terminy wynikaj  z ogromnego po-

pytu na materia y budowlane.

Wycena
Aby uzyska  wst pn  wycen , wys ali do 

firmy mailem zeskanowany z projektu rzut 

dachu. Na jego podstawie policzono ca ko-

wity koszt orynnowania. Jednak ostateczna 

kwota ustalana jest dopiero po wymierze-

niu dachu na miejscu przez przedstawi-

ciela firmy.

Pocz tkowo chcieli rynny w kolorze mie-

dzianym, ale gdy okaza o si , e s  one 

o 30-40% dro sze od ciemnobr zowych, 

wybrali te drugie.

Poniewa  zdecydowali si  na ekip  monter-

sk  sprzedawcy, za ca o  (materia y i mon-

ta ) zap ac  tylko 7% VAT. Za komplet-

ne orynnowanie zap ac  2012 z . Monta

kosztuje 14 z  (+ 7% VAT) za m.b. rynien 

i rur spustowych. Po zsumowaniu d u-

go ci rynien i rur, a nast pnie pomno e-

niu przez cen  monta u otrzymali kwot

561,75 z . W ramach niewielkiego rabatu, 

który otrzymali, czna suma zosta a za-

okr glona do 2550 z .

PRZYK ADOWY WYBÓRPRZYK ADOWY WYBÓR

zakup kontrolowany
kupujemy z naszym Czytelnikiem rynny

Poszukiwany: system rynnowy do domu z dachem 

dwuspadowym o powierzchni 199 m2 i k cie nachy-

lenia 42°. Koszt orynnowania i monta u nie powinien 

przekracza  3 tys. z .

Strasznie podobaj  mi si  rynny z tytan-cynku. Dom 

mam pokryty dachówk  ceramiczn  i po czenie jed-

nego z drugim wygl da naprawd  rewelacyjnie.
Adam .

Porównywanie rynien plastikowych z cynkowymi mi-

ja si  zupe nie z celem. Te drugie s  o wiele bardziej 

trwa e i to nie podlega adnym dyskusjom. Moim 

zdaniem s  te  du o adniejsze, ale pewnie znajd

si  tacy, którzy si  ze mn  nie zgodz .
Krzysztof P.

Ze stal  jest taki problem, e po pewnym czasie za-

czyna ona rdzewie , dlatego lepszym rozwi zaniem 

s  rynny aluminiowe albo tytan-cynkowe.
Rafa  S.

Ja wybra em orynnowanie firmy Galeco-metal 

z dwóch podstawowych powodów: 

– rynna np. 125 mm jest o du o g bsza od Siby fir-

my Plannja,

– z cza w tych rynnach maj  ok. 15 cm , (a w Sibie  

5 cm i to w a nie z cza s  g ówn  przyczyn  prze-

cieków) i cena tych rynien jest podobna do kon-

kurencji.
Micha  C.

Ja mam rynny PLANNJA SIBA, system wietny, 

bardzo atwy monta  – robi em to sam, pierwszy 

raz w yciu. Niestety dystrybutor w Polsce bezna-

dziejny, chcia em dokupi  uchwyty za ok. 600 z ,

przedstawiciel w moim mie cie chyba zbankruto-

wa  i centrala PLANNJI w Warszawie ODMÓWI A

mi sprzeda y. 

Tomasz T.

Z DO WIADCZE CZYTELNIKÓWZ DO WIADCZE  CZYTELNIKÓW

System firmy Braas 125/100 w kolorzeSystem firmy Braas 125/100 w kolorze 
ciemnobr zowym,ciemnobr zowym,
cena: 2012 z (w tym 7% VAT),cena: 2012 z  (w tym 7% VAT),
koszt monta u: 561,75 z (w tym 7% VAT),koszt monta u: 561,75 z  (w tym 7% VAT),
po rabacie: 2550 z .po rabacie: 2550 z .

wybieramy rynny

plpl Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, 
artyku y. Kliknij na www.budujemydom.plwww.budujemydom.pl
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2550 z
(cena brutto z monta em)


