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Producenci, atesty, dystrybucja

Producenci
W latach 50-tych Marley 
Extrusions (obecnie Marley Plum-
bing and Drainage) jako pierwsza
firma w Wielkiej Brytanii wypro-
dukowa∏a system pó∏kolistych 
rynien dachowych z uPVC. W roku
1961 rozpocz´to produkcj´ 
w zak∏adach Marley Werke (obec-
nie Marley Deutschland) w Wun-
storf. D∏ugoletnie doÊwiadczenie
w produkcji, fakt przynale˝noÊci
do grupy Aliaxis oraz szeroka
oferta produktów wysokiej jakoÊci
powodujà, ˝e wyroby firmy 
Marley znajdujà uznanie u pol-
skich u˝ytkowników.
Rynny Marley nadajà si´ do mon-
ta˝u na budynkach o ró˝nym
przeznaczeniu i stylistyce, po-
czàwszy od tradycyjnych domów
mieszkalnych, po pawilony han-
dlowe, gara˝e, domki letniskowe,
budynki gospodarcze i altanki
ogrodowe. Odpowiednio zapro-
jektowane haki, rynajzy, wsporniki
i kszta∏tki ró˝nego typu umo˝li-
wiajà ∏atwy monta˝, nawet
w utrudnionych warunkach tech-
nicznych. Oprócz typowych roz-
wiàzaƒ Marley wykonuje niestan-
dardowe elementy systemu ryn-
nowego na specjalne zamówienia
swoich Klientów.
Systemy rynnowe Marley charak-
teryzujà si´:
• lekkoÊcià
• odpornoÊcià na czynniki 

mechaniczne
• odpornoÊcià na korozj´
• niewielkà wra˝liwoÊcià 

na dzia∏anie promieniowania 
ultrafioletowego

• zró˝nicowanà kolorystykà 
i rozmiarami oraz nietypowymi
rozwiàzaniami technicznymi.

Atesty
Atest higieniczny Paƒstwowego
Zak∏adu Higieny: 
– HK/B/1467/01/2006

Systemy rynnowe Marley spe∏niajà
wymogi norm PN–EN 607, 12200,
1462 i produkowane sà zgodnie 
z systemami zarzàdzania
Êrodowiskowego EN ISO 14001 
i zarzàdzania jakoÊcià 
EN ISO 9001.

Dystrybucja
Systemy rynnowe Marley sprzeda-
wane sà na terenie ca∏ej Polski za
poÊrednictwem centrów regional-
nych i sk∏adów materia∏ów bu-
dowlanych. Szczegó∏owe informa-
cje dotyczàce dystrybucji mo˝na
uzyskaç w firmie:

Marley Polska Sp. z o. o.
ul. Annopol 24 
03-236 Warszawa
tel.: (0-22) 329 79 00,
fax: (0-22) 329 79 01
http://www.marley.com.pl
e-mail: marley@marley.com.pl



Surowiec
Systemy rynnowe Marley produ-
kowane sà w dwóch zak∏adach
koncernu: w Lenham (Wielka Bry-
tania) i w Wunstorf (Niemcy). 
Wytwarzane sà z nieplastyfikowa-
nego, wysokoudarowego poli-
chlorku winylu (uPVC).

W∏aÊciwoÊci mechaniczne
Rynny, rury i kszta∏tki Marley od-
porne sà na uszkodzenia spowo-
dowane uderzeniami. ¸atwo wy-
trzymujà ci´˝ar drabiny podczas
prac dekarskich bàdê tynkarskich.

W∏aÊciwoÊci termiczne
Wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci 
liniowej dla PVC wynosi 
6 x 10-5 mm/mm°C, co sprawia, ˝e
tworzywo „pracuje” w zale˝noÊci
od temperatury otoczenia. 
Przy projektowaniu systemów ryn-
nowych uwzgl´dniono t´ w∏aÊci-
woÊç materia∏u i dlatego 
prawid∏owo zmontowana instala-
cja ma zapewniony „margines”,
dajàcy poszczególnym jej 
elementom mo˝liwoÊç ruchu
wzd∏u˝nego, w zale˝noÊci 
od wahaƒ temperatury.

Warunkami niezb´dnymi do pra-
wid∏owego monta˝u sà:
• przestrzeganie zaleceƒ zawar-

tych w instrukcji monta˝u 
producenta

• u˝ycie do monta˝u wy∏àcznie
elementów wyprodukowanych
przez firm´ Marley (oznaczo-
nych najcz´Êciej znakiem 
firmowym).

W∏aÊciwoÊci chemiczne 
i biologiczne
Systemy rynnowe z PVC firmy
Marley nie ulegajà korozji i nie
wymagajà malowania. Rynny
Marley odporne sà na szkodniki,
bakterie i substancje agresywne
chemicznie zawarte w ptasich od-
chodach i kwaÊnych deszczach.
Nie zaleca si´ u˝ywania rur spu-
stowych do celów kanalizacyj-
nych, g∏ównie ze wzgl´du na brak
uszczelek.

Wp∏yw Êniegu
Wszystkie systemy rynnowe firmy
Marley zosta∏y poddane testom
symulacyjnym na obcià˝enie. Wy-
niki tych badaƒ okaza∏y si´ w pe∏-
ni zadowalajàce. Jednak˝e na ob-
szarach gdzie mogà wystàpiç
szczególnie du˝e opady Êniegu
zaleca si´ stosowanie p∏otków
przeciwÊniegowych, wmontowa-
nych w po∏aç pochy∏ego dachu.
W przypadku wyjàtkowo obfitych
opadów Êniegu zaleca si´
usuwanie Êniegu z dachu. W celu
zminimalizowania zagro˝enia
uszkodzeƒ spowodowanych zale-
gajàcym Êniegiem lub lodem,
rynny nale˝y montowaç na
odpowiedniej wysokoÊci oraz
zgodnie z pozosta∏ymi wytyczny-
mi producenta.
Szczegó∏y monta˝u znajdujà si´
na stronie 6 niniejszego katalogu.

Sk∏adowanie
Rynny i rury powinny byç prze-
chowywane na odpowiednich re-
ga∏ach. Zaleca si´ wczeÊniejsze
posortowanie elementów 
wg wymiaru i kszta∏tu. Aby unik-
nàç ewentualnych odkszta∏ceƒ
elementów u∏o˝onych na spodzie,
wysokoÊç sk∏adowanych produk-
tów nie powinna liczyç wi´cej 
ni˝ 7 warstw.
W przypadku sk∏adowania w miej-
scu nara˝onym na silne dzia∏anie
promieni s∏onecznych zaleca si´
przykrycie produktów materia∏em
nie przepuszczajàcym Êwiat∏a.
Pozosta∏e elementy, tzn. ró˝nego
typu kszta∏tki, nale˝y przechowy-
waç do czasu ich otwarcia 
w zadaszonym pomieszczeniu,
najlepiej w oryginalnych 
opakowaniach z kartonu lub 
workach foliowych.

Konserwacja
Rynny wykonane z PVC nie 
wymagajà malowania. Istotne 
jest natomiast okresowe 
czyszczenie rynien.

Informacje techniczne

3



4

Profile, kolorystyka, dobór rynien i rur

Continental DuplexSimplex

Deepflow Classic

Stormflo

Industrial

Dobór rynien i rur spustowych
W ofercie firmy Marley znajduje si´ 10 ró˝nych profili rynien oraz 8 rodzajów rur spustowych. Mo˝liwoÊci po∏àczenia
odpowiednich rynien z rurami spustowymi pokazuje poni˝sza tabelka. 

Rzeczywiste Êrednice rur spustowych 
Wszystkie wymiary rur spustowych zawarte w katalogu sà wymiarami nominalnymi. Poni˝ej podane sà rzeczywiste
Êrednice zewn´trzne rur spustowych oraz ich gruboÊç.

Rynna bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny miedziany niebieski zielony srebrny czerwony

Continental 75 ø 53 ø 53 ø 53 ø 53 ø 53 ø 53 ø 53 ø 53

Continental 100 ø 75 ø 75 ø 75 ø 75 ø 75 ø 90 ø 90 ø 90 ø 90 ø 90

Continental 125 ø 75, 105 ø 75, 105 ø 75, 105 ø 75, 105 ø 75, 105 ø 90 ø 90 ø 90 ø 90 ø 90

Continental 150 ø 105, 125 ø 105, 125 ø 105, 125 ø 105, 125 ø 105 ø 90

Stormflo 200 ø 160

Simplex 65 ø 53 ø 53

Duplex 70 ø 53 ø 53

Deepflow 110 ø 68

Classic 120 ø 68 ø 68

Industrial 150 ø 110

Ârednica nominalna [mm] rura ø 53 rura ø 68 rura ø 75 rura ø 90 rura ø 105 rura ø 110 rura ø 125 rura ø 160

Ârednica rzeczywista  [mm] 53 68,3 75 90 105,5 110 125 160

GruboÊç Êcianki [mm] 1,2 1,8 1,3 1,8 1,8 3,2 2,0 3,35

Kolorystyka
Systemy rynnowe Marley dost´pne sà w 10 ró˝nych kolorach. Kolorystyk´ poszczególnych rodzajów rynien pokazuje
poni˝sza tabelka.

* Podane w tabeli powy˝ej kolory RAL sà najbardziej zbli˝one do rzeczywistych. 

Rynna bràzowy miedziany szary bia∏y grafitowy czerwony zielony niebieski srebrny czarny

RAL (niemieckie) *8017 *7037 *9010 *7016 *3011 *6005 *5007 *9006 *9005

RAL (angielskie) *8011

Continental 75 X X X X X X X X

Continental 100 X X X X X X X X X X

Continental 125 X X X X X X X X X X

Continental 150 X X X X X X

Stormflo X

Duplex X X

Simplex X X

Deepflow X

Industrial X

Classic X X



O wyborze w∏aÊciwego systemu
rynnowego decydujà wzgl´dy 
estetyczne i praktyczne. W pierw-
szej kolejnoÊci nale˝y upewniç si´
czy wybrany system jest w stanie
odprowadziç wod´ deszczowà
z dachu budynku. Aby si´ o tym
przekonaç nale˝y obliczyç efek-
tywnà powierzchni´ dachowà
(EPD) domu przeznaczonego do
orynnowania. Budynki o dachach
p∏askich lub pochylonych mniej
ni˝ 10° majà efektywnà 
powierzchni´ dachowà równà 
powierzchni dachu. 

Efektywnà powierzchni´ dachowà
domów o dachach spadzistych
oblicza si´ wed∏ug wzoru: 

EPD = (H/2+W) x L
gdzie: 
EPD – efektywna powierzchnia
dachowa 
H – wysokoÊç samego dachu 
W – po∏owa szerokoÊci budynku 
L – d∏ugoÊç budynku 

Niezb´dne informacje, pozwalajà-
ce na dokonanie obliczeƒ znajdujà
si´ w tabeli, gdzie podane sà
maksymalne powierzchnie 
dachowe (MPD), z których dany
system odprowadzi wod´ jednym
wylotem. 

JeÊli wartoÊç EPD jest wi´ksza 
od podanej w tabeli nale˝y 
zwi´kszyç iloÊç wylotów lub 
zmieniç ich rozmieszczenie. 

WartoÊci w tabeli uzyskano w wy-
niku obliczeƒ opartych na trzech
za∏o˝eniach: 
1. IntensywnoÊç opadów równa

75 mm/h*.
2. Wylot znajduje si´ na koƒcu

rynny.
3. Rynny angielskie (z wyjàtkiem

Classic – instalowanej poziomo)
za∏o˝one sà ze spadkiem 1 cm
na 6 mb instalacji lub 2-3 cm
na 10 mb instalacji (rynny nie-
mieckie). 

* W czasie najbardziej intensywnej ulewy 
zaobserwowanej w Polsce w 1995 r. spad∏o
70 mm deszczu w ciàgu 2 godzin. 
Dla porównania wed∏ug IMiGW Êrednia roczna
opadów w Polsce centralnej wynosi 500-600 mm,
a w po∏udniowej nawet do 1000 mm.

Wybór systemu

5

H

W L

Wylot zamontowany centralnie (na Êrodku rynny)
powoduje zwi´kszenie wydajnoÊci systemów
podanych w tabeli nawet o 90%. 

H

W L

Podane w tabeli poni˝ej wartoÊci MPD odnoszà
si´ do wariantu z wylotem rynny zamocowanym
na jej koƒcu. 

system wymiary ø rury spustowej MPD

DEEPFLOW 110 x 75 mm 68 106

CLASSIC 120 x 75 mm 68 103

INDUSTRIAL 150 x 75 mm 110 138

SIMPLEX 65 x 46 mm 53 23

DUPLEX 70 x 53 mm 53 24

CONTINENTAL 150 x 101 mm 90 148

CONTINENTAL 150 x 101 mm 105 159

CONTINENTAL 150 x 101 mm 125 175

CONTINENTAL 125 x 88 mm 75 64

CONTINENTAL 125 x 88 mm 90 89

CONTINENTAL 125 x 88 mm 105 100

CONTINENTAL 100 x 72 mm 75 51

CONTINENTAL 100 x 72 mm 90 61

CONTINENTAL 75 x 60 mm 53 29

STORMFLO 200 x 133 mm 160 318
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Monta˝ rynien i rur

Podstawowe wskazówki
niezb´dne do prawid∏owego
monta˝u rynien Marley
1. WysokoÊç monta˝u rynien. 
Wszystkie rodzaje rynien, w tym
równie˝ rynny Marley, powinny
byç zainstalowane na odpowied-
niej wysokoÊci w stosunku do
po∏aci dachowej. Rynny powinny
wystawaç poza zakoƒczenie
po∏aci dachowej co najmniej
po∏owà swojej szerokoÊci, tak aby
sp∏ywajàca woda zawsze trafia∏a
do rynny. Szczególnie niew∏aÊciwa
jest zbyt wysoka instalacja na
dachach spadzistych, w rejonach
o du˝ych opadach Êniegu. Rynny
nie mogà wystawaç poza
p∏aszczyzn´ b´dàcà przed∏u˝e-
niem dachu, aby nie by∏y one
jedynym oparciem dla zalega-
jàcego na dachu Êniegu. W∏aÊciwe
u∏o˝enie rynien w stosunku do
po∏aci dachowej pokazuje rysunek
poni˝ej. W celu os∏oni´cia rynien
przed gromadzàcym si´ Êniegiem,
zaleca si´ stosowanie p∏otków
przeciwÊniegowych. W przypad-
kach wyjàtkowo obfitych opadów
Êniegu niezb´dne jest jego
mechaniczne usuwanie z dachu.

2. Ruchy termiczne materia∏u.
Podobnie jak wszystkie inne pro-
dukty i niezale˝nie od materia∏u 
z jakiego sà wykonane, systemy
rynnowe wyeksponowane sà na
rozmaite czynniki fizyczne. Rynny
Marley wykonane sà z PVC, dla
którego wspó∏czynnik rozszerzal-
noÊci liniowej wynosi 6 x 10-5
mm/mm·°C. W skrócie oznacza
to, ˝e w czasie zimna elementy
systemu ulegajà skróceniu oraz
wyd∏u˝ajà si´ przy wzroÊcie tem-
peratury. Wszystkie systemy ryn-

nowe Marley zosta∏y tak zaprojek-
towane, aby zapewniç w∏aÊciwà
prac´ systemu w naszym klima-
cie, nawet w okresach skrajnie
niskich bàdê wysokich temperatur.
W czasie monta˝u nale˝y szcze-
gólnie przestrzegaç wytycznych
dotyczàcych ∏àczenia rynien z ∏u-
kami i ∏àcznikami, stosowania
przy ∏ukach i ∏àcznikach haków
wspomagajàcych, ∏àczenia rur
spustowych oraz wykonywania
punktów sta∏ych.
Prawid∏owy monta˝, zgodny z ni-
niejszà instrukcjà oraz stosowanie
do monta˝u wy∏àcznie cz´Êci b´-
dàcych w ofercie firmy Marley sà
niezb´dnymi warunkami  w∏aÊci-
wego dzia∏ania systemu rynno-
wego. JednoczeÊnie sà równie˝
elementem koniecznym do pozy-
tywnego rozpatrywania ewentual-
nych reklamacji od u˝ytkowników.

3. Przeciwwskazania dotyczàce
monta˝u.
– Nie wolno dokonywaç monta˝u
rynien plastikowych bezpoÊrednio
na obróbkach z niemalowanej
blachy metalowej (np. ocynkowa-
nej). Nie jest wskazane u˝ywanie
obróbek blacharskich (np. fartu-
chów) wykonanych z tego mate-
ria∏u, wchodzàcych do rynny lub
opierzeƒ blacharskich w bezpoÊ-
rednim sàsiedztwie rynien.
– Systemów rynnowych Marley
nie wolno uszczelniaç lepikiem ani
silikonem. Systemy  Continental,
Deepflow i Industrial posiadajà
uszczelki zapewniajàce szczelnoÊç
po∏àczenia i w tych przypadkach
nie stosuje si´ równie˝ kleju.
Systemy Duplex i Simplex ∏àczone
sà przy pomocy kleju, dost´pnego
w ofercie Marley.
– Systemów rynnowych wykona-
nych z plastiku nie zaleca si´
montowaç, kiedy temperatura
otoczenia jest ni˝sza od zera 
stopni Celsjusza.

4. StarannoÊç monta˝u. 
W czasie monta˝u nale˝y zwróciç

uwag´, aby sk∏adane cz´Êci syste-
mu by∏y czyste, równo doci´te
oraz pozbawione uszkodzeƒ
mechanicznych. Bardzo istotne
jest, aby precyzyjnie wyznaczyç
spadek rynien. Po zamocowaniu
w hakach rynna powinna mieç
mo˝liwoÊç przesuwania si´. Rynny
nale˝y ∏àczyç z ∏ukami i ∏àcznikami
w taki sposób, aby uszczelki
pozosta∏y na swoich miejscach.

5. Czyszczenie i konserwacja rynien.
W trakcie u˝ytkowania rynny ule-
gajà zanieczyszczeniu przez osady
sp∏ywajàce z dachu i nanoszone
przez wiatr. Rynny nale˝y okre-
sowo oczyszczaç, raz w roku lub
cz´Êciej w razie potrzeby. Bardzo
dok∏adnie nale˝y oczyÊciç ∏uki,
∏àczniki oraz okolice wylotów
rynny. W razie wystàpienia
nieszczelnoÊci na elementach
∏àczàcych spowodowanych
zabrudzeniem tych miejsc, nale˝y
zdjàç taki element, dok∏adnie go
oczyÊciç i za∏o˝yç na oczyszczony
odcinek rynny. W razie nieszczel-
noÊci na elementach ∏àczàcych
spowodowanych uszkodzeniem
uszczelki nale˝y wymieniç 
uszkodzonà uszczelk´ na nowà.

Monta˝ rynien Continental
Rynny posiadajà klasyczne wywi-
ni´cie od strony frontowej. 
Spe∏nia ono funkcj´ zatrzasku
i umo˝liwia trwa∏e zamocowanie
rynny na hakach oraz jej po∏àcze-
nie ze wszystkimi kszta∏tkami.
Przed monta˝em nale˝y 
przyciàç rynny na odcinki 
o odpowiedniej d∏ugoÊci.

Haki PVC lub rynajzy metalowe mocuje si´
maksymalnie co 70 cm. Ka˝dy hak lub rynajz´
nale˝y przykr´caç minimum trzema wkr´tami.
Nale˝y zachowaç spadek 2–3 cm na 10 m 
instalacji.

Prawid∏owe u∏o˝enie rynny w stosunku do po∏aci dachu.

deska
czo∏owa

po∏aç dachowa

rynna

1/3 1/2 2/3



ZaÊlepk´ zewn´trznà nale˝y z boku docisnàç do
koƒca rynny. Hak wspomagajàcy powinien znaj-
dowaç si´ w odleg∏oÊci 5–15 cm od zaÊlepki.

Siatk´ zabezpieczajàcà przed zanieczyszczeniami
nale˝y wsunàç do rynny.

Fartuchy okapowe nale˝y zaczepiç o wew-
n´trzne wywini´cie rynny i przybiç do po∏aci
dachowej. Fartuchy nale˝y ∏àczyç ze sobà na
zak∏adk´ o szerokoÊci oko∏o 5 cm. 
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Tworzenie punktów sta∏ych – mocowanie rynny
do haka PVC. Wywierciç otwór w haku i rynnie 
i wkr´ciç odpowiedni wkr´t (3,5 x 15 mm).
Punkty sta∏e wykonuje si´ na haku znajdujàcym
si´ najbli˝ej Êrodka rynny. Na ka˝dym odcinku
rynny powinien znajdowaç si´ jeden punkt sta∏y.
Punkty sta∏e wykonuje si´, gdy d∏ugoÊç ciàgu 
rynnowego przekracza 15 m. Zw∏aszcza 
zaleca si´ tworzenie punktów sta∏ych na dachach
kopertowych.

Tworzenie punktów sta∏ych – mocowanie rynny
do rynajzy metalowej. Wyciàç otwór w rynnie,
nast´pnie wsunàç listek mocujàcy rynajz´ do
otworu. Punkty sta∏e wykonuje si´ na rynajzie
znajdujàcej si´ najbli˝ej Êrodka rynny. Na ka˝dym
odcinku rynny powinien znajdowaç si´ jeden
punkt sta∏y. Punkty sta∏e wykonuje si´, gdy
d∏ugoÊç ciàgu rynnowego przekracza 15 m.
Zw∏aszcza zaleca si´ tworzenie punktów sta∏ych
na dachach kopertowych.

¸uk nale˝y za∏o˝yç na rynny od strony budynku,
a nast´pnie zacisnàç od strony frontowej. Nale˝y
upewniç si´, ˝e wypustki ∏uku znalaz∏y si´ 
w wyci´ciach na koƒcach rynien. Haki muszà
znajdowaç si´ po obu stronach ∏uku w odle-
g∏oÊci 5–15 cm. Uwaga: Nie nale˝y wsuwaç
rynny do ∏uku, gdy˝ mo˝e to spowodowaç
uszkodzenie uszczelek.

¸àcznik nale˝y za∏o˝yç na rynny od strony
budynku, a nast´pnie zacisnàç od strony fron-
towej. Nale˝y upewniç si´, ˝e wypustki ∏àcznika
znalaz∏y si´ w wyci´ciach na koƒcach rynien.
Haki muszà znajdowaç si´ po obu stronach
∏àcznika w odleg∏oÊci 5–15 cm. Uwaga: Nie
nale˝y wsuwaç rynny do ∏àcznika, gdy˝ mo˝e to
spowodowaç uszkodzenie uszczelek.

Monta˝ rynien i rur

Rynny najlepiej ciàç pi∏kà do metalu. Oryginalne
rynny majà fabrycznie wykonane wyci´cia, 
w które wchodzà wypustki znajdujàce si´ na
kszta∏tkach ∏àczàcych (∏ukach i ∏àcznikach). 
W przypadku ∏àczenia uci´tej rynny (bez fab-
rycznie wykonanych otworów) nale˝y zrobiç
odpowiednie wyci´cia (d∏ugoÊci 2,5 cm).

Za∏o˝yç wylot na rynn´. Najpierw zaczepiç
wypustki wylotu za tylnà cz´Êç rynny, nast´pnie
zacisnàç od strony frontowej.

W rynnie wyciàç pi∏kà odrysowany okràg,
tworzàc otwór, którym woda b´dzie odpro-
wadzana do rury spustowej.

Wylot nale˝y za∏o˝yç na rynn´ we w∏aÊciwym
miejscu i zaznaczyç o∏ówkiem okràg przezna-
czony do wyci´cia. Wylot nie jest elementem
∏àczàcym rynny!
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Monta˝ rynien Duplex i Simplex
1. Rynny sà ∏àczone z ∏àcznikami,
naro˝nikami i zaÊlepkami przy
u˝yciu kleju. 

2. Przed monta˝em nale˝y przy-
ciàç rynny na odcinki o odpo-
wiedniej d∏ugoÊci.

3. Zamontowaç haki w odst´pach
co 50 cm, ze spadkiem oko∏o 
2 cm na 10 m instalacji. Dzi´ki
specjalnym uchwytom i p∏asko-
wnikom haki mo˝na montowaç
nie tylko do deski czo∏owej, ale
równie˝ do powierzchni dachu. 

4. Zawiesiç na hakach odpowiedni
odcinek rynny. 

5. Nasunàç wylot na rynn´, zazna-
czyç o∏ówkiem otwór spustowy 
i wyciàç go pi∏kà do metalu.
Nale˝y pami´taç, by wylot by∏
umieszczony dok∏adnie nad rurà
spustowà. 
Uwaga: Wylot nigdy nie mo˝e byç
elementem ∏àczàcym dwa odcinki
rynien. 

6. Po∏àczyç odcinki rynien ∏àczni-
kami i naro˝nikami. 

7. Zamontowaç zaÊlepki. 

8. Uwaga: D∏ugoÊç jednego ciàgu
rynnowego systemów Simplex 
i Duplex nie mo˝e przekraczaç 
6 mb. 

Monta˝ rur spustowych 53, 75,
90, 105 i 125 mm
Przed monta˝em nale˝y przyciàç
rury na odcinki o odpowiedniej
d∏ugoÊci.
Rzygacze oraz kolana u˝ywane
jako wylot rury najlepiej zamo-
cowaç przy pomocy kleju.
Wszystkie pozosta∏e kszta∏tki
∏àczy si´ z rurami spustowymi na
wcisk bez u˝ycia kleju.

Do wykonania odsadzki potrzebne sà dwa kolana
45°, 67° lub 87° oraz krótki odcinek rury. Krótki
kawa∏ek rury jest równie˝ konieczny w przypad-
ku bezpoÊredniego ∏àczenia dwóch kolan.

Rury spustowe nale˝y umocowaç do Êciany
u˝ywajàc obejm. Obejmy mocowane sà za
pomocà Êrub wkr´canych w ko∏ki rozporowe.
Odleg∏oÊç mi´dzy obejmami nie mo˝e
przekraczaç 200 cm, jednak˝e ka˝dy odcinek
rury spustowej powinien byç mocowany dwiema
obejmami. Górna obejma powinna mocno
utrzymywaç rur´ spustowà. Dolna obejma
powinna byç luêniejsza, aby umo˝liwiç ruch
materia∏u w czasie zmian temperatury.

Odcinki rur bez kielichów ∏àczone sà mufami lub
kolanami. Konieczne jest, aby dolny odcinek 
rury spustowej nie by∏ dociÊni´ty do szerszego
koƒca mufy lub kolanka. Pozostawienie w tym
miejscu oko∏o 1 cm wolnej przestrzeni zapewni
prawid∏owà prac´ systemu w czasie zmian 
temperatury.

W celu po∏àczenia rur spustowych z kanalizacjà
deszczowà nale˝y u˝yç osadników.

W celu umo˝liwienia zbierania wody deszczowej
do beczki na rurze spustowej mo˝na zamocowaç
zbieracz.

Klapy odp∏ywowe s∏u˝à do zbierania wody desz-
czowej do odpowiednich zbiorników, np. beczek.

Miejsca ∏àczeƒ wszystkich elementów nale˝y
oczyÊciç zmywaczem, a nast´pnie skleiç klejem
firmy Marley.

Monta˝ rynien i rur



Angielskie systemy rynnowe
(Marley Plumbing & Drainage) 
Deepflow, Industrial 
– ∏àczenie na zatrzaski
Na koƒcach rynien znajdujà si´
wyci´te rowki, w które wchodzà
wypustki znajdujàce si´ na kszta∏t-
kach (∏àcznikach, wylotach, naro˝-
nikach i zaÊlepkach). Stosuje si´
rury spustowe o przekroju okrà-
g∏ym: 68 mm (Deepflow)
i 110 mm (Industrial). 

Classic – ∏àczenie przy pomocy
klipsów
Rynny nie majà wyci´tych row-
ków, ale kszta∏tki posiadajà klipsy,
które obejmujàc rynn´ zapewniajà
trwa∏e po∏àczenie obu elemen-
tów. Stosuje si´ rury spustowe
o przekroju okràg∏ym 68 mm. 

Uwaga: Rynny Classic instaluje si´
wy∏àcznie poziomo.

Monta˝ rynien Deepflow,
Industrial i Classic
1. OczyÊciç i przygotowaç desk´
czo∏owà lub krokwie (w zale˝no-
Êci od sposobu monta˝u), na
których b´dà mocowane rynny. 

2.Ustaliç pozycj´ wylotu rynny
(sztucera) – powinno to byç
najni˝sze miejsce ca∏ej instalacji. 

3. Na obu koƒcach deski czo∏owej
zamocowaç haki. Mi´dzy skrajny-
mi hakami powinien byç zacho-
wany spadek 1/600 (1 cm na 
6 m instalacji). Spadek najpre-
cyzyjniej wyznacza si´ przy u˝yciu
poziomicy wodnej. Rynny CIassic
instaluje si´ wy∏àcznie poziomo. 

4. Wzd∏u˝ linii sznurka nale˝y
przymocowaç pozosta∏e haki,
pami´tajàc aby odleg∏oÊç mi´dzy
nimi nie przekracza∏a 1 m. Nale˝y
zadbaç, aby haki znajdowa∏y si´
po obu stronach wylotu otwarte-
go, ∏àcznika i ∏uku (naro˝nika), 
w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 
15 cm. Jeden hak musi znajdo-
waç si´ w odleg∏oÊci nie wi´kszej
ni˝ 15 cm od wylotu zamkni´-
tego i zaÊlepki. 

5. Na koƒcach rynien Deepflow 
i Industrial znajdujà si´ wyci´te
rowki, w które wchodzà wypustki
znajdujàce si´ na kszta∏tkach
(∏àcznikach, wylotach, naro˝ni-
kach i zaÊlepkach). Rynny Deep-
flow Plus nie posiadajà wyci´ç.
Kszta∏tki Deepflow Plus sà tak
skonstruowane, ˝e zapewniajà
trwa∏e po∏àczenie rynien bez
koniecznoÊci wycinania w nich
rowków.

6. Rynny Classic nie majà
wyci´tych rowków, ale kszta∏tki
posiadajà klipsy, które obejmujàc
rynn´ zapewniajà trwa∏e po∏àcze-
nie obu elementów.

7. Osadziç rynn´ na hakach.
Monta˝ nale˝y rozpoczàç od

strony wylotu. W przypadku sys-
temów Deepflow i Industrial
za∏o˝yç zatrzask wylotu na rynn´
od strony deski czo∏owej. Potem,
dociskajàc uszczelk´, za∏o˝yç
zatrzask zewn´trzny. Wyloty syste-
mu Classic zak∏ada si´ na rynn´
równie˝ od strony Êciany, dociska
uszczelk´ i zak∏ada klips. Nale˝y
zwróciç uwag´, aby koniec rynny
znajdowa∏ si´ dok∏adnie na linii
„insertion depth”, znajdujàcej si´
wewnàtrz wylotu. 

8. ¸àcznik za∏o˝yç z drugiej
strony rynny w taki sam sposób
jak wylot i po∏àczyç z kolejnym
odcinkiem rynny. 

9. ¸uki, wyloty i ∏àczniki Classic 
i Deepflow Plus posiadajà otwory,
przez które nale˝y je przykr´ciç na
sta∏e do deski czo∏owej. 

10. Z∏o˝yç ca∏y system stosujàc
odpowiednie kszta∏tki i odcinki
rynien. W przypadku koniecznoÊci
obci´cia rynny systemu Deepflow
lub Industrial nale˝y na jej koƒcu
wyciàç rowki pod zatrzaski
kszta∏tek. Mo˝na to zrobiç u˝ywa-
jàc pi∏ki do metalu. Nale˝y jednak
zwróciç szczególnà uwag´, aby
wyci´te rowki mia∏y takà samà
szerokoÊç i g∏´bokoÊç jak rowki
wyci´te fabrycznie. Zatrzaski
powinny byç centralnie umiesz-
czone w rowku rynny. Podczas
instalacji w czasie mrozów
zatrzaski powinny byç umiesz-
czone w rowku jak najbli˝ej
koƒców rynny, natomiast jak naj-
dalej od nich w czasie monta˝u
podczas upa∏ów. Kszta∏tki 
systemów CIassic posiadajà
wewnàtrz linie, na których musi
znajdowaç si´ koniec rynny.

11. System zamontowany prawi-
d∏owo, tzn. zgodnie z instrukcjà,
musi mieç mo˝liwoÊç ruchu na
hakach, co zapobiega jego ewen-
tualnym odkszta∏ceniom przy
zmianach temperatury. 

Po∏àczenie Deepflow i Industrial.

Po∏àczenie Classic

9

Monta˝ rynien i rur
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Monta˝ rur spustowych 
68 i 110 mm
1. Instalacj´ rur spustowych nale-
˝y przeprowadzaç od góry, rozpo-
czynajàc monta˝ od obci´tego ka-
wa∏ka rury bez kielicha. Dzi´ki te-
mu, jeÊli oka˝e si´, ˝e pion nie
jest wielokrotnoÊcià 3 metrów, eli-
minuje si´ koniecznoÊç u˝ycia do-
datkowej mufy. 

2. JeÊli dach wystaje poza Êcian´
nale˝y wykonaç odpowiedniej
d∏ugoÊci odsadzk´ sk∏adajàcà si´
z dwóch kolanek 45°; 67,5° lub
90° oraz kawa∏ka rury spustowej. 

3. Rury spustowe o przekrojach
okràg∏ych (68 i 110 mm) ∏àczymy
wk∏adajàc koniec wylotu lub w´˝-
szy koniec górnej rury w kielich
kolejnej rury spustowej. W przy-
padku u˝ywania poci´tych rur
(bez kielichów) ∏àczy si´ je przy
pomocy mufy. 

4. Kielichy rur spustowych
68 mm, mufy i kolanka mocuje si´
do Êciany przy pomocy obejm 
kielicha i wsporników. Natomiast
rury mocowane sà przy u˝yciu
obejm rur i wsporników. Mo˝na
stosowaç uniwersalne obejmy 
typu Omega.

Rury spustowe 110 mm mocowa-
ne sà wy∏àcznie za pomocà obejm
typu Omega. 
Odleg∏oÊç pomi´dzy obejmami nie
mo˝e przekraczaç 180 cm. 

5. Na koƒcu rury spustowej mocu-
je si´ wylot rury bàdê kolanko.
Mo˝na równie˝ odprowadziç wo-
d´ deszczowà bezpoÊrednio do
kanalizacji. Zaleca si´ wówczas za-
stosowanie dost´pnego w ofercie
osadnika.

Instalacja angielskich systemów rynnowych wymaga zachowania takich odleg∏oÊci pomi´dzy elementami systemu, jak pokazano na rysunku powy˝ej.

Monta˝ rynien i rur



Marley Polska realizuje nietypowe
zamówienia Klientów na wykony-
wanie niestandardowych elemen-
tów systemu rynnowego
(kszta∏tek), nie b´dàcych w sta∏ej
ofercie producentów. 
Ka˝da z∏àczka (kszta∏tka) pla-
stikowego systemu rynnowego
powstaje w procesie wyt∏aczania 
– wtrysku. Metoda ta pozwala na
precyzyjne powielenie zaprojek-
towanego produktu. Niestety, ze
wzgl´du na koszt narz´dzi jest
ona nieop∏acalna w przypadku
produktów nietypowych, na które
zapotrzebowanie jest niewielkie. 
W celu sprostania wszystkim
potrzebom Klientów, Marley
Polska (podobnie jak producenci,
firmy Marley z Niemiec i Wlk.
Brytanii), wykonuje nietypowe
kszta∏tki u˝ywajàc do tego tech-
nologii ci´cia i zgrzewania bàdê
lutowania PVC. Takie elementy sà
wykonywane z kszta∏tek standar-
dowych, przycinanych na ˝àdany
wymiar oraz póêniej odpowiednio
∏àczonych (poprzez zgrzewanie
lub lutowanie PVC). Marley Polska
wykonuje nietypowe kszta∏tki
wy∏àcznie na podstawie pisem-
nych zamówieƒ otrzymanych na
oryginalnych formularzach od
swoich bezpoÊrednich Klientów.
Warunkiem precyzyjnego wykona-
nia nietypowej kszta∏tki przez
Marley Polska jest dok∏adny po-
miar kàtów. Kàty nale˝y mierzyç
na istniejàcym budynku. Pomiary
wykonane na podstawie projektu
cz´sto sà obarczone b∏´dem. 
W przypadku jakichkolwiek wàt-
pliwoÊci nale˝y skontaktowaç si´ 
z punktem sprzeda˝y rynien
Marley, Centrum Regionalnym lub
Marley Polska jeszcze przed
z∏o˝eniem zamówienia.
Ze wzgl´dów technicznych niety-
powe kszta∏tki w kolorze czer-
wonym oraz elementy rynien
Simplex w kolorze miedzianym nie
sà wykonywane. 

Nietypowe kszta∏tki
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Niestandardowy naro˝nik jednop∏aszczyznowy.

Przyk∏adowe rysunki nietypowych elementów z zaznaczonymi kàtami,
istotnymi przy sk∏adaniu zamówieƒ.

Niestandardowy naro˝nik dwup∏aszczyznowy.

Niestandardowy naro˝nik trzyp∏aszczyznowy.



W zale˝noÊci od potrzeb mo˝na wybraç jeden z dziewi´ciu mo˝liwych wariantów systemu Continental:

• rynna Continental o szerokoÊci 75 mm, g∏´bokoÊci 60 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 53 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 100 mm, g∏´bokoÊci 72 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 75 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 100 mm, g∏´bokoÊci 72 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 90 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 125 mm, g∏´bokoÊci 88 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 75 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 125 mm, g∏´bokoÊci 88 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 90 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 125 mm, g∏´bokoÊci 88 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 105 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 150 mm, g∏´bokoÊci 101 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 90 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 150 mm, g∏´bokoÊci 101 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 105 mm

• rynna Continental o szerokoÊci 150 mm, g∏´bokoÊci 101 mm, z rurà spustowà o Êrednicy 125 mm
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Charakterystyczne cechy systemów Continental

Kszta∏t
Wszystkie rynny typu Continental
charakteryzujà si´ tradycyjnym
profilem z charakterystycznym
wywini´ciem od strony frontowej,
spe∏niajàcym funkcje mechaniczne
(wzmocnienie kraw´dzi rynny,
mocowanie kszta∏tek) oraz estety-
czne. G∏´bokoÊç rynien
Continental zosta∏a tak zaprojek-
towana, aby zapewniç optymalnà
wydajnoÊç.

Technologia produkcji, trwa∏oÊç
kolorów
Rynny Continental produkowane
sà w technologii koekstrudowa-
nia. Ka˝da rynna oraz rura spu-
stowa sk∏ada si´ z dwóch warstw:
grubszej wewn´trznej oraz
cienkiej zewn´trznej. Warstwa
zewn´trzna, widoczna po zamon-
towaniu systemu na budynku,
wykonana jest z materia∏u silnie
wzbogaconego w Êrodki 
uszlachetniajàce znacznie 
wzmacniajàce odpornoÊç na
promieniowanie ultrafioletowe.
Cechà charakterystycznà dla firmy
Marley jest stosowanie w procesie
produkcji akrylu (PMMA) –
najbardziej stabilnego tworzywa
gwarantujàcego trwa∏oÊç barwy. 

Niespotykana estetyka po∏àczeƒ.
Wszystkie kszta∏tki systemów ryn-
nowych Continental zosta∏y
zaprojektowane w szczególny
sposób, tak aby zapewniç ich
funkcjonalnoÊç oraz podkreÊliç
estetyk´ po instalacji na budynku.
Rury spustowe systemów
Continental nie posiadajà
kielichów. Kolana, mufy, trójniki
sà tak wykonane, aby z jednej
strony ÊciÊle wchodzi∏y do Êrodka
rury, a z drugiej by∏y nak∏adane
na rur´ i równie˝ ÊciÊle do niej
przylega∏y. Dzi´ki temu na zain-
stalowanej rurze spustowej nie
ma ˝adnych zgrubieƒ, a rury 
z kszta∏tkami wyglàdajà niemal
tak, jakby stanowi∏y jednà ca∏oÊç.
Podobnà zasad´ zastosowano
przy projektowaniu kszta∏tek do
rynien. ¸àczniki, ∏uki i wyloty,
podobnie jak kszta∏tki rur spu-
stowych, nie posiadajà ˝adnych
zgrubieƒ. Powierzchnia tych ele-
mentów jest g∏adka, dzi´ki czemu
ich po∏àczenia z rynnami sà ma∏o
widoczne.



Rynna

A B C D czarny bràzowy bia∏y grafitowy

80 60 97 4000 316697 806105 806167 806198
80 60 97 3000 316703 806099 806150 806181
80 60 97 2000 316710 806082 806143 806174
A B C D miedz. szary zielony czerwony

80 60 97 4000 806136 806280 806288
80 60 97 3000 806129 806068 806273 806211
80 60 97 2000 806112 806051 806266 806204

¸àcznik 

A czarny bràzowy bia∏y grafitowy

160 316741 805856 805870 805887
A miedz. szary zielony czerwony

160 805863 805849 805917 805894

ZaÊlepka zewn´trzna

A czarny bràzowy bia∏y grafitowy

30 316758 805344 805467 805528
A miedz. szary zielony czerwony

30 805405 805283 805733 805580

¸uk wewn´trzny 90º

A B czarny bràzowy bia∏y grafitowy

160 72 316789 805375 805498 805559
A B miedz. szary zielony czerwony

160 72 805436 805313 805764 805610

¸uk zewn´trzny 90º

A B czarny bràzowy bia∏y grafitowy

165 68 316772 805382 805504 805566

A B miedz. szary zielony czerwony

165 68 805443 805320 805771 805627

B

A

Wylot

A B C czarny bràzowy bia∏y grafitowy

155 53 150 316765 805351 805474 805535

A B C miedz. szary zielony czerwony

155 53 150 805412 805290 805740 805597

Hak PVC

A B C czarny bràzowy bia∏y grafitowy

98 24 77 316796 805368 805481 805542

A B C miedz. szary zielony czerwony

98 24 77 805429 805306 805757 805603

Rynajza

A B C czarny bràzowy bia∏y grafitowy

80 25 240 926011 925953 925960 925977

A B C miedz. szary zielony czerwony

80 25 240 925984 926042 925991 926004

Continental 75
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.



Rynna

A B C D czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

103 78 117 4000 316000 075136 083223 070131 085036

103 78 117 3000 316031 075334 083278 070339 085043

103 78 117 2000 316062 075433 083483 070438 085050

¸àcznik 

A czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

210 316123 075631 083681 070636 085128

ZaÊlepki

ZaÊlepka zewn´trzna(1). ZaÊlepka zwyk∏a(2)

A czarny(1) bràzowy(1) bia∏y(1) grafitowy(1) szary(2)

24 316154 802435 802442 802459 070735

¸uk wewn´trzny 90º

A B Kàt czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

202 77 90° 316260 075976 083865 070971 085319

135° 500607 518329 518398

¸uk zewn´trzny 90º

A B Kàt czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

203 78 90° 316239 075938 083865 070933 085272

135° 500461 518305 518350

B

A

Wylot

A B C czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

185 75 182 316185 075839 083827 070834 085227

Hak PVC

A B C czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

130 50 112 316291 076133 083940 071138 085340

Rynajza zwyk∏a i z przegubem

Rynajza zwyk∏a

A B C czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

106 25 315 926028 925700 925724 925731 925717

Rynajza z przegubem

D E bràzowy bia∏y szary grafitowy

106 25 076386 083995 071404 085401

Continental 100 (z rurà 75 mm)
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

1 2



Rynna

A B C D miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

103 78 117 4000 087023 313009 315003 312002

103 78 117 3000 087085 313030 314037 315034 312033

103 78 117 2000 087160 313061 314068 315065 312064

¸àcznik 

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

210 087320 313139 314136 315133 312132

ZaÊlepka zewn´trzna

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

24 087405 313177 314174 315171 312170

¸uk wewn´trzny 90º

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

202 77 087634 313276 314273 315270 312279

¸uk zewn´trzny 90º

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

203 78 087566 313245 314242 315249 312248

B

A

Wylot

A B C miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

191 90 182 087481 313207 314204 315201 312200

Hak PVC

A B C miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

130 50 112 087719 313306 314303 315300 312309

Rynajza zwyk∏a i z przegubem

Rynajza zwyk∏a

A B C miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

106 25 315 925748 925779 925755 925786 925762

Rynajza z przegubem

D E miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

106 25 087870 313368 314365 315362 312361

Continental 100 (z rurà 90 mm)
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.



Rynna

A B C D bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

128 94 145 4000 075150 801094 070155 085074 316017

128 94 145 3000 075358 083254 070353 085081 316048

128 94 145 2000 075457 083452 070452 085098 316079

¸àcznik 

A bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

240 075655 083650 070650 085135 316130
ZaÊlepki

ZaÊlepka zewn´trzna(1). ZaÊlepka zwyk∏a(2)

A bràzowy(1) bia∏y(1) grafitowy(1) szary(2) czarny(1)

26 802466 802473 802480 070759 316161

¸uki wewn´trzny i zewn´trzny

¸uk wewn´trzny

A B Kà† bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

230 76 90° 075983 083889 070988 085326 316277

135° 500614 500645 500577 518404

¸uk zewn´trzny

A B Kàt bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

244 90 90° 075952 083858 070957 085289 316246

135° 500478 500508 500539 518367

Wylot powi´kszony

ø A B C bràzowy

105 297 105 229 075884

Wylot

ø A B C bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

75 250 75 166 075853 083780 070858 085234 316192

105 227 90 218 075860 083797 070865 085258 316208

Hak PVC

A B C bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

156 50 136 076157 083933 071152 085357 316307

Rynajza zwyk∏a i z przegubem

Rynajza zwyk∏a

A B C bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

130 25 330 925809 925823 925830 925816 925892

Rynajza z przegubem

D E bràzowy bia∏y szary grafitowy

128 25 076393 083988 071411 085418

Continental 125 (z rurà 75 i 105 mm)
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

ø 75 ø 105

B

A

1 2



Rynna

A B C D miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

128 94 145 4000 087047 313016 314013 315010 312019

128 94 145 3000 087108 313047 314044 315041 312040

128 94 145 2000 087184 313078 314075 315072 312071

¸àcznik 

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

240 087344 313146 314143 315140 312149

ZaÊlepka zewn´trzna

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

26 087429 313184 314181 315188 312187

¸uk wewn´trzny 90º

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

230 76 087665 313283 314280 315287 312286

¸uk zewn´trzny 90º

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

244 76 087597 313252 314259 315256 312255

B

A

Wylot

A B C miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

227 90 200 087511 313214 314211 315218 312217

Hak PVC

A B C miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

156 50 136 087740 313313 314310 315317 312316

Rynajza zwyk∏a i z przegubem

Rynajza zwyk∏a

A B C miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

130 25 330 925847 925878 925854 925885 925861

Rynajza z przegubem

D E miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

145 25 087900 313375 314372 315379 312378

Continental 125 (z rurà 90 mm)
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.



Rynna

A B C D czarny bràzowy

153 107 171 4000 316024 075167

153 107 171 3000

153 107 171 2000 316086 075464

A B C D bia∏y szary grafitowy miedz.

153 107 171 4000 801414 070162 802626 087061

153 107 171 3000 087122

153 107 171 2000 070469 087207

¸àcznik 

A czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

240 316147 075662 801421 070667 802633 087368

ZaÊlepka zewn´trzna

A czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

26 316178 802848 802879 802831 802862 802855

¸uki wewn´trzny i zewn´trzny

¸uk wewn´trzny

A B Kàt czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

252 74 90° 316284 075990 801476 070995 802671 087689

135° 500621

¸uk zewn´trzny

A B Kàt czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

256 78 90° 316253 075969 801469 070964 802664 087610

135° 500485

Wylot powi´kszony

ø A B C bràzowy szary

125 317 125 262 801124 070803

Wylot

ø A B C czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

105 360 105 182 316215 075877 801445 070872 802657
90 240 90 210 087535

Hak PVC

A B C czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

181 56 155 316314 801384 801452 801377 802688 087757

Rynajza zwyk∏a

A B C czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy miedz.

154 30 350 926035 925908 925915 925922 925946 925939

Continental 150
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

ø 105 ø 90

B

A



Rynna

A B C bràzowy szary

80 53 3000 081311 080314

80 53 2000 081335 080338

¸àcznik 

A bràzowy szary

36 081410 080413

ZaÊlepka

A bràzowy szary

18 081427 080420

Wylot

A B C bràzowy szary

53 90 112 081441 080444

B

A

C

Hak PVC

A B C D bràzowy szary

40 25 50 85 081526 080529

¸uk 90º

A B bràzowy szary

98 15 081465 080468

Duplex
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

System Duplex sk∏ada si´ z rynny o szerokoÊci 70 mm i g∏´bokoÊci 53 mm oraz z okràg∏ej rury spustowej o Êrednicy
50 mm. Rynna o symetrycznym przekroju przeznaczona jest do odprowadzania wody z ma∏ych powierzchni dacho-
wych. Poszczególne elementy rynny ∏àczone sà za pomocà kleju. Dzi´ki odpowiednim trójnikom mo˝liwe jest po∏à-
czenie rury spustowej z rurami systemu Continental. Dost´pne kolory: bràzowy i szary.



Rynna

A B C D E bràzowy miedz.

65 80 51 46 3000 081014 088365

65 80 51 46 2000 081038 088396

65 80 51 46 1000 081045 088426

¸àcznik 

A bràzowy miedz.

40 081113 088457

ZaÊlepka

A bràzowy miedz.

15 081120 088488

¸uk 90º wewn´trzny i zewn´trzny

¸uk wewn´trzny

A B bràzowy miedz.

98 15 081168 088570

¸uk zewn´trzny

A B bràzowy miedz.

98 15 081151 088549

Hak PVC górny i dolny

Hak PVC

A B bràzowy miedz.

25 81 081205 088631

Wylot

A B C bràzowy miedz.

53 50 98 081144 088518

Simplex
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

System Simplex sk∏ada si´ z rynny o szerokoÊci 65 mm i g∏´bokoÊci 46 mm oraz z okràg∏ej rury spustowej o Êrednicy
53 mm. Rynna o skrzynkowym profilu przeznaczona jest do odprowadzania wody z ma∏ych powierzchni dachowych.
Poszczególne elementy rynny ∏àczone sà za pomocà kleju. Szeroki asortyment kszta∏tek zawiera m.in. haki
wewn´trzne do zawieszenia rynny, niewidoczne z do∏u budynku. Dzi´ki odpowiednim trójnikom mo˝liwe jest
po∏àczenie rury spustowej z rurami systemu Continental. Dost´pne kolory: bràzowy, miedziany.



Rynna

A B C Kod

110 75 4000 RGD4

¸àcznik 

A B Kod

114 44 RUD10

ZaÊlepka

A Kod

44 RED10

¸uk 90º

Kàt A B Kod

90° 116 44 RAD10

Hak PVC

A B Kod

131 104 RKD1

Wylot otwarty

ø A B C Kod

68 210 160 122 ROD10

Wylot zamkni´ty

ø A B Kod

68 210 160 ROD20

¸uk 45º

Kàt B C Kod

45° 100 44 RAD20

Deepflow
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

System Deepflow sk∏ada si´ z rynny o szerokoÊci 110 mm i g∏´bokoÊci 75 mm oraz z okràg∏ej rury spustowej o Êred-
nicy 68 mm. Rynna o samooczyszczajàcym, pó∏eliptycznym przekroju charakteryzuje si´ du˝à wydajnoÊcià. Dzi´ki te-
mu stosowana jest na Êrednich, a nawet du˝ych powierzchniach dachowych. Poszczególne elementy rynny ∏àczone sà
za pomocà zatrzasków. SzczelnoÊç systemu zapewniajà uszczelki. Dost´pny kolor: bràzowy.



Rynna

A B C D Kod

75 120 44 4000 RCG54

¸àcznik 

A B C Kod

88 139 100 RCU51

Klips

A Kod

24 RCC51

¸uk 45º wewn´trzny i zewn´trzny

A B Kod Kod

52 108 RCA511 RCA522

ZaÊlepka prawa i lewa

A Kod Kod

41 RCE51 RCE52

Hak PVC zewn´trzny i wewn´trzny

A B C D Kod Kod

98 136 54 84 RCK51 RCK52

¸uk 90º zewn´trzny i wewn´trzny

A B Kod Kod

52 188 RCA51 RCA52

Wylot otwarty

ø A B Kod

68 222 135 RCO50

Classic
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

System Classic sk∏ada si´ z rynny o szerokoÊci 120 mm i g∏´bokoÊci 75 mm oraz z okràg∏ej rury spustowej o Êrednicy
68 mm. Rynna Classic charakteryzuje si´ profilem imitujàcym gzyms, dzi´ki czemu cz´sto znajduje zastosowanie na
budynkach o klasycznej architekturze. System ten jest stosowany na Êrednich powierzchniach dachowych. Rynny
mo˝na zamocowaç na hakach wewn´trznych, niewidocznych z zewnàtrz budynku. Poszczególne elementy rynny
∏àczone sà za pomocà klipsów. SzczelnoÊç systemu zapewniajà uszczelki. Dost´pne kolory: bràzowy i bia∏y.
Aby uzyskaç pe∏ny kod danego elementu nale˝y do kodu podstawowego, znajdujàcego si´ w katalogu, dodaç oznaczenie literowe identyfikujàce
jego kolor: Br - bràzowy, W - bia∏y.



Rynna

A B C Kod

75 150 4000 RGW4

¸àcznik 

A B Kod

121 44 RUW1

ZaÊlepka zewn´trzna

A Kod

44 REW2

ZaÊlepka wewn´trzna

A Kod

70 REW1

Wylot

ø A B C Kod

110 259 183 171 ROW1

Hak PVC

A B Kod

176 112 RKW1

¸uk 90º

Kàt A B Kod

90° 155 44 RAW1

Industrial
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

System Industrial sk∏ada si´ z rynny o szerokoÊci 150 mm i g∏´bokoÊci 75 mm oraz z okràg∏ej rury spustowej 
o Êrednicy 110 mm. Rynna o pó∏okràg∏ym przekroju przeznaczona jest do odprowadzania wody z du˝ych powierzch-
ni dachowych. System Industrial stosowany jest do orynnowania hal produkcyjnych i handlowych, magazynów oraz
wi´kszych budynków mieszkalnych. Poszczególne elementy rynny ∏àczone sà za pomocà zatrzasków. SzczelnoÊç sys-
temu zapewniajà uszczelki. Dost´pny kolor: bràzowy. 



Rynna

A B d∏ugoÊç Kod

200 133 4000 R740

¸àcznik 

A B C Kod

235 211 192 R708

Hak PVC 

A B C Kod

106 84 65 R710

Rynajza stalowa

A Kod

24 RCC51

Wylot otwarty

A B C D E F G Kod

445 424 248 405 445 152 92 R711

Stormflo
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

¸uk 90º

A B C Kod

170 362 358 R705

ZaÊlepka

A B Kod

255 80 R713

System Stormflo przeznaczony jest do odbierania wody z bardzo du˝ych powierzchni dachowych. Sk∏ada si´ z rynny
o Êrednicy 200 mm i g∏´bokoÊci 133 mm, oraz z rynny spustowej o Êrednicy 160 mm. Dost´pny kolor: szary.



UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Rura spustowa

A czarny miedz. czerwony zielony

3 m 316833 088693 312835 314839

2 m 316840 088716

1 m 316857 088747 312859 314853

A bràzowy bia∏y szary grafitowy

3 m 081540 082608 080574 085173

2 m 081564 082622 080598 085180

1 m 081571 082639 080604 085197

Kolano 45º

A B czarny miedz. czerwony zielony

37 39 316888 088846 312880 314891

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy

37 39 081700 082660 080703 085203

Mufa

A B czarny miedz. czerwony zielony

90 34 316871 088778 312873 314884

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy

90 34 081663 082318 080666 085876

Kolano 87º

A B czarny miedz. czerwony zielony

53 49 316895 088877 312897 314907

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy

53 49 081717 082677 080710 085210

Rura spustowa o Êrednicy 53 mm przeznaczona jest do rynien Continental 75, Simplex, Duplex.
Dost´pne kolory: bràzowy, bia∏y, szary, miedziany, zielony, czerwony, grafitowy i czarny.

Rura ø 53 mm

25



UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Trójnik 87,5º

ø A B C D czarny miedz. czerwony zielony

53/53 120 53 53 45 316901 088259 312903 314914

90/53 150 53 90 45 088242 312910 314921

ø A B C D bràzowy bia∏y szary grafitowy

53/53 120 53 53 45 081793 082462 080796 085906

75/53 235 53 75 45 081779 082479 080772 085913

105/53 235 53 105 45 081786 082509 080789 085920

ø A B C D czarny

105/53 235 53 105 45 316918

Rzygacz

A B miedz. czerwony zielony

220 120 088907 312941 314952

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy

220 120 081762 082448 080765 085968

Klapa odp∏ywowa

A B miedz. czerwony zielony

164 222 088808 312927 314938

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy

164 222 081687 082424 080680 085944

Rura spustowa o Êrednicy 53 mm przeznaczona jest do rynien Continental 75, Simplex, Duplex.
Dost´pne kolory: bràzowy, bia∏y, szary, miedziany, zielony, czerwony, grafitowy i czarny.

Obejma PVC i stalowa (1 para)

Obejma PVC

A czarny miedz. czerwony zielony

53 952458 925243 925267 925250

A bràzowy bia∏y szary grafitowy

53 925205 925229 925236 925212

Obejma stalowa

A czarny miedz. czerwony zielony

63 924529 924499 924512 924505

A bràzowy bia∏y szary grafitowy

63 924451 924482 924468 924475

Dost´pne sà Êruby do obejm z kostkà o d∏ugoÊci 12, 16, 20, 25 i 30 cm.

Rura ø 53 mm
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Rura spustowa

A czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

3 m 316406 077116 084107 072111 085432

2,5 m 077314 084121 072319 085449

1 m 316444 077512 084145 072517 085456

Kolano 45º

A B czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

110 45 316529 078311 084220 073316 085548

Kolano 67º

A B czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

120 46 316536 078410 084244 073415 085562

Trójnik 45º

ø A B C D czarny bràzowy szary grafitowy

75/75 225 80 80 135 316581 078601 073606 085647

Mufa

A B czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

120 76 316482 077710 084176 072715 085524

Klapa odp∏ywowa

A B bràzowy szary

227 385 078519 073514

Rura spustowa o Êrednicy 75 mm przeznaczona jest do rynien Continental 100 i 125. 
Dost´pne kolory: bràzowy, bia∏y, szary, grafitowy i czarny.

UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Obejma PVC i stalowa (1 para)

Obejma PVC

A czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

75,4 925465 925298 925311 925328 925304

Obejma stalowa

A czarny bràzowy bia∏y szary grafitowy

75,4 924536 924369 924390 924376 924383

Dost´pne sà Êruby do obejm z kostkà o d∏ugoÊci 12, 16, 20, 25 i 30 cm.

Rura ø 75 mm
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Rura spustowa

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

3 m 088006 313412 314419 315416 312415

2,5 m 088037

1 m 088068 313450 314457 315454 312453

Mufa 

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

135 88 088105 313474 314471 315478 312477

Kolano 45º

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

95 50 088150 313481 314488 315485 312484

Kolano 67º

A B czarny miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

95 50 316536 088174 313504 314501 315508 312507

Trójnik 45º

A B C D miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

228 90 90 145 088273 313559 314556 315553 312552

Klapa odp∏ywowa

A B miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

242 270 088211 313528 314525 315522 312521

Rura spustowa o Êrednicy 90 mm przeznaczona jest do rynien Continental 100, 125 i 150 mm.  
Dost´pne kolory: miedziany, niebieski, zielony, srebrny i czerwony.

Obejma PVC i stalowa (1 para)

Obejma PVC

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

90 925335 925366 925342 925373 925359

Obejma stalowa

A miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

90 924406 924444 924413 924437 924420

Dost´pne sà Êruby do obejm z kostkà o d∏ugoÊci 12, 16, 20, 25 i 30 cm.

Rura ø 90 mm
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Rura spustowa

A bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

3m 077161 084053 072166 085494 316413

2,5 m 077369 084060 072364 085500

1 m 077550 084077 072555 085517 316451

Mufa 

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

135 90 077734 084183 072739 085531 316499

Kolano 45º

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

60 67 078366 084206 073361 085296 316543

Kolano 67º

A B bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

60 67 078458 084213 073453 085302 316550

Trójnik 45º

ø A B C D bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

105/75 270 80 110 138 078618 084480 073613 085654

105/105 285 110 110 190 078632 084497 073637 085661 316604

Klapa odp∏ywowa

A B bràzowy szary

256 375 078533 073538

UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Rura spustowa o Êrednicy 105 mm przeznaczona jest do rynien Continental 125 i 150. 
Dost´pne kolory: bràzowy, bia∏y, szary, grafitowy i czarny.

Obejma PVC i stalowa (1 para)

Obejma PVC

A bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

106 925380 925403 925410 925397 925441

Obejma stalowa

A bràzowy bia∏y szary grafitowy czarny

106 924314 924345 924321 924338 924352

Dost´pne sà Êruby do obejm z kostkà o d∏ugoÊci 12, 16, 20, 25 i 30 cm.

Rura ø 105 mm
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Rura spustowa

A bràzowy szary

3 m 801117 072142

Mufa

A B bràzowy szary

180 80 801131 072746

Kolano 45º

A B bràzowy szary

70 74 801148 073347

UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Rura spustowa o Êrednicy 125 mm przeznaczona jest do rynien Continental 150. 
Dost´pne kolory: bràzowy, szary. 

Obejma PVC i stalowa (1 para)

Obejma PVC

A bràzowy szary

125 925427 925434

Obejma stalowa

A bràzowy szary

125 924291 924307

Dost´pne sà Êruby do obejm z kostkà o d∏ugoÊci 12, 16, 20, 25 i 30 cm.

Rura ø 125 mm
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Rura spustowa

A Kod

3000 RPH253

Mufa 

A B Kod

100 50 RL25

Obejma „Omega” 

A B Kod

94 72 RCZ253

Obejma rury i obejma kielicha

A Kod obejmy rury Kod obejmy kielicha

64 RC252 RC251

Wspornik do obejmy 

A B Kod

48 30 RCB300

Kolana 45º; 67,5º; 87,5º

Kàt A B C Kod

87,5° 51 50 87 RB251

67,5° 51 50 82 RB252

45° 51 50 68 RB253

Jest to rura spustowa przeznaczona do rynien Deepflow i Classic. 
Dost´pne kolory: bràzowy, bia∏y.
Aby uzyskaç pe∏ny kod danego elementu nale˝y do kodu podstawowego, znajdujàcego si´ w katalogu, dodaç oznaczenie literowe identyfikujàce 
jego kolor: Br - bràzowy, W - bia∏y.

Rura ø 68 mm
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Kolano 67,5º

A B Kod

100 75 RNE255

Kosz 

A B C D Kod

280 155 230 177 RH252

Trójnik 67,5º

A B Kod

196 90 RY252

Wylot rury

A B Kod

137 48 RS25

Rewizja

A B Kod

217 108 RF25

Reduktor

A B Kod

40 25 RRM425

Jest to rura spustowa przeznaczona do rynien Deepflow i Classic. 
Dost´pne kolory: bràzowy, bia∏y.
Aby uzyskaç pe∏ny kod danego elementu nale˝y do kodu podstawowego, znajdujàcego si´ w katalogu, dodaç oznaczenie literowe identyfikujàce 
jego kolor: Br - bràzowy, W - bia∏y.

Rura ø 68 mm
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Rura spustowa

A Kod

300 SP403

Mufa 

A B C Kod

109 61 48 SE400

Kolano 67,5º z wejÊciem

A B Kod 

130 110 RNE41

Kolano 67,5º

A B C Kod

100 73 60 SNE405

Rewizja

A B Kod

244 123 SFS41

Kolano 87,5º

A B C Kod

135 174 80 SB41

Obejma „Omega”

A B Kod

150 101 SC45 (PVC)

Trójnik 87,5º

A B C D Kod

300 150 60 175 SY401

Rura spustowa o Êrednicy 110 mm przeznaczona jest do rynien Industrial. 
Dost´pny kolor: bràzowy.
Aby uzyskaç pe∏ny kod danego elementu nale˝y do kodu podstawowego, znajdujàcego si´ w katalogu, dodaç oznaczenie literowe identyfikujàce 
jego kolor: Br - bràzowy.

Rura ø 110 mm
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UWAGA: Na ˝yczenie Klientów wykonujemy ∏uki o nietypowych kàtach oraz inne niestandardowe elementy.

Obejma rury (stalowa)

A Kod

160 OBE160

Trójnik

A Kod

390 S4277

Rewizja

A Kod

275 S472

Rura ø 160 mm
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Rura spustowa bez kielicha

A B Kod

200 133 S535

Mufa

A B C D Kod

200 97 5 175 S406

Kolano z uszczelkà 67,5º

A B Kod

95 95 S424

Kolano bez uszczelki 67,5º

A B Kod

95 165 S425

Rura spustowa o Êrednicy 160 mm przeznaczona jest do rynien Stormflo. Dost´pny kolor: szary.



Wsporniki krokwiowe 

kàt A B C Kod

boczny 17° 50 75 25 RSA1

górny 22,5° 100 75 25 RTA1

Âruby do obejm z kostkà, 1 para

A Kod

120 925618

160 925625

200 925632

250 925649

300 925656

Siatka wypuk∏a

071398 – do rynien 100-125, 2 mb, czarna

R-178/0 – do rynien 150-180, 3 mb, czarna

Wyposa˝enie dodatkowe
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Fartuchy okapowe

Fartuch na dach skoÊny (1)

A B bràzowy

250 2000 079417

Fartuch na dach p∏aski (2)

B C D bràzowy

2000 116 72 079424

Koszyki do wylotów

ø 53 ø 75-105

080833 071510

1 2

Fartuchy okapowe zapewniajà bezpoÊredni sp∏yw wody z dachu do
rynien, niezale˝nie od rodzaju pokrycia. Zabezpieczajà drewniane
krokwie i deski czo∏owe przed dost´pem wody.

Wsporniki umo˝liwiajà monta˝ rynien na hakach PVC bezpoÊrednio do
krokwi (kiedy nie ma deski czo∏owej).

Âruby z ko∏kami rozporowymi s∏u˝à do mocowania do Êciany obejm 
z kostkà w systemach rur do rynien Continental.

Koszyki i siatki zapobiegajà zapychaniu si´ instalacji przez liÊcie.

Zapasowe uszczelki do kszta∏tek Continental

pojedyncza (1) podwójna (2)

Continental 150 508054

Continental 125 508047 508399

Continental 100 508030 508382

Continental 75 508375

Siatka uniwersalna p∏aska

071572 – do rynien 100/125/150, 2 x 1 mb, grafitowa

071565 – do rynien 100/125/150, 2 x 2 mb, grafitowa

(1)
(2)



Uszczelka gumowa 90/100 mm

Kod

088341

OÊwietlenie Spotlight

Kod

srebrny 311777

bràzowy 311838

Zestaw do kàtowego mocowania haków PVC

Kod

071183

Zbieracz z pod∏àczeniem

ø bràzowy miedz. bia∏y szary grafitowy

105 079530 084411 074535 085692

75 079516 088822 084381 074511 085678

miedz. niebieski zielony srebrny czerwony

90 088334 313603 314600 315607 312606

Adaptery do zbieraczy

Kod

ø 53 do zbieracza 75 mm 079547

ø 80/87 do zbieracza 105 mm 079578

Kranik

Kod

079561

Wyposa˝enie dodatkowe
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Klej i p∏yn do oczyszczania (Simplex i Duplex)

Klej P∏yn

081854 081861

Klej s∏u˝y do i ∏àczenia elementów rynien Simplex i Duplex. Przed 
sklejeniem nale˝y obmyç miejsce ∏àczenia p∏ynem do oczyszczania.

OÊwietlenie Spotlight montuje si´ na rynajzach metalowych.
W zestawie znajdujà si´: 3 lampki halogenowe, transformator oraz 6 m kabla.

Zbieracze wody i akcesoria przeznaczone sà do zbierania wody desz-
czowej, którà póêniej mo˝na wykorzystaç np. w ogrodzie.

Uszczelka zapewnia szczelne po∏àczenie rur ø 90 z rurami ø 100-110 mm.



Deski czo∏owe i podbitki
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Zastosowanie
Plastikowy system desek czo∏o-
wych i podbitek jest stosowany
w budownictwie zamiast rozwià-
zania drewnianego. Stosuje si´ go
do os∏oni´cia drewnianej deski
czo∏owej (gdzie mocowane sà ryn-
ny) oraz do wykonania podbitki.

Podstawowe informacje
o deskach czo∏owych i podbitkach
Dost´pna w Polsce oferta zawiera:
deski czo∏owe, panele podbitko-
we oraz wszystkie profile i kszta∏t-
ki niezb´dne do ich estetycznego
i trwa∏ego po∏àczenia. Wszystkie
produkty dost´pne sà w kolorach:
bia∏ym i bràzowym. 

Materia∏ i produkcja
Deska czo∏owa wykonana jest
w technologii dwuwarstwowej
z uPVC. Spienione PVC stanowiàce
zasadniczà cz´Êç deski pokryte
jest cienkà, g∏adkà warstwà ze-
wn´trznà o zwi´kszonej wytrzy-
ma∏oÊci. Panel podbitkowy wyko-
nany jest z komorowego uPVC. 
Produkt jest odporny na dzia∏anie
zanieczyszczeƒ zawartych w po-
wietrzu, nie jest niszczony przez
owady. Materia∏ u˝yty do produk-
cji nie zawiera CFC ani ˝adnych in-
nych zwiàzków uwa˝anych za
szkodliwe dla zdrowia i Êrodowi-
ska. Nadaje si´ do odzysku i po-
wtórnego u˝ycia. 

G´stoÊç
Deski czo∏owe majà Êrednià g´-
stoÊç 550 kg/m3.
Panele podbitkowe majà Êrednià
g´stoÊç 1460 kg/m3.

Ruchy termiczne
Wspó∏czynnik wyd∏u˝enia liniowe-
go dla desek czo∏owych jest
mniejszy ni˝ 7 x 10-5 m/1°C. Nie za-
leca si´ monta˝u systemu, 
kiedy temperatura zewn´trzna
przekracza 50°C. 

OdpornoÊç na czynniki chemiczne
Deski czo∏owe i podbitki sà od-
porne na dzia∏anie wi´kszoÊci
kwasów i zasad, ale mogà byç
uszkodzone w reakcji z ketonami
i estrami. Nale˝y unikaç bezpo-
Êredniego kontaktu z produktami
bitumicznymi. 

OdpornoÊç na wilgoç
Produkt jest wodoszczelny. Cienka
warstwa wyst´pujàca na zewnàtrz
deski czo∏owej uniemo˝liwia prze-
nikanie wody. Równie˝ w miej-
scach ci´cia desek woda nie mo˝e
przenikaç do Êrodka, poniewa˝
PVC spienione ma struktur´ za-
mkni´tych komór. Wzrost 
wagi spowodowany absorpcjà
wody nie przekracza 1%. 

OdpornoÊç na czynniki 
biologiczne
Produkt nie poddaje si´ wp∏ywom
grzybów ani bakterii. Jest równie˝
odporny na atak korników oraz
termitów.

OdpornoÊç na ogieƒ
Spienione PVC nie sprzyja rozprze-
strzenianiu si´ p∏omienia po jego
powierzchni. Temperatura topnie-
nia materia∏u waha si´ pomi´dzy
75° a 80°C. 

Konserwacja
Konserwacja systemu ogranicza
si´ do okresowego mycia instalacji
w celu uzyskania Êwie˝ego i este-
tycznego wyglàdu. Do tego celu
nale˝y u˝yç czystej szmatki oraz
roztworu detergentu w zwyczaj-
nym st´˝eniu. 

Monta˝
Monta˝ desek czo∏owych i podbitek
jest bardzo ∏atwy i nie wymaga u˝y-
wania innych narz´dzi ni˝ te, któ-
rych u˝ywa si´ do pracy z drewnem.
Deski czo∏owe ∏atwo dajà si´ ciàç pi-
∏à, mo˝na wbijaç w nie gwoêdzie
oraz wkr´caç Êruby. Pe∏na oferta za-
wiera elementy niezb´dne do ca∏ko-
witego wykoƒczenia dachu. 

DESKI CZO¸OWE
Mocowanie deski czo∏owej
Deska czo∏owa (EOF) musi byç
przytwierdzona do deski drewnia-
nej o wymiarach minimum 100
(szerokoÊç) x 22 (gruboÊç) mm,
zamocowanej do krokwi. Deska
drewniana umo˝liwia w∏aÊciwe
i trwa∏e przymocowanie haków
rynnowych wkr´tami. 
Desk´ czo∏owà mocujemy do de-
ski drewnianej na obu koƒcach
oraz pomi´dzy nimi w odst´pach
nie przekraczajàcych 60 cm.
W tym celu u˝ywamy ˝ebrowa-
nych gwoêdzi (z plastikowymi ∏eb-
kami w kolorze deski – EPN), któ-
re powinny byç wbijane w dwóch
rz´dach. 

¸àczenie desek
Do estetycznego ∏àczenia desek
czo∏owych s∏u˝à ∏àczniki (EOJ)
oraz naro˝niki (EOA). Aby umo˝li-
wiç „prac´” systemu powodowa-
nà zmianami temperatur, nale˝y
pomi´dzy kolejnymi deskami za-
chowaç odst´p 6 mm. Odst´p zo-
stanie zas∏oni´ty przez ∏àcznik
bàdê naro˝nik. Aby zapobiec wni-
kaniu wilgoci wewn´trznà cz´Êç
∏àczników i naro˝ników nale˝y po-
smarowaç silikonem (ES). W ofer-
cie dost´pne sà naro˝niki we-
wn´trzne i zewn´trzne. 
Niekiedy zachodzi potrzeba u˝ycia
naro˝ników o nietypowych kà-
tach, ró˝nych od 90°. Do estetycz-
nego zas∏oni´cia takich po∏àczeƒ
desek czo∏owych s∏u˝y listwa ze-
wn´trzna (EFT). 
Gdy zachodzi koniecznoÊç wzd∏u˝-
nego po∏àczenia ze sobà dwóch
desek czo∏owych lub po∏àczenia
deski z p∏ytà szczytowà (EOB) na-
le˝y u˝yç kleju (EA). Po sklejeniu
zanieczyszczone miejsca nale˝y
przemyç zmywaczem (ESC).
Deski czo∏owe wykonane sà ze
spienionego PVC. Mo˝na je stoso-
waç zarówno do zwi´kszenia wa-
lorów estetycznych nowych budyn-
ków, jak i do renowacji starych. 
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Deski czo∏owe i podbitki

˚ebrowanie znajdujàce si´ na we-
wn´trznej stronie deski wzmacnia
jà oraz umo˝liwia swobodny prze-
p∏yw powietrza, zapobiegajàc tym
samym jej zawilgoceniu. 

P∏yty szczytowe
P∏yty szczytowe (EOB) wykonane
sà z tego samego materia∏u co
deski czo∏owe. Posiadajà one
gzymsowe wykoƒczenie na
dwóch kraw´dziach. S∏u˝à do za-
s∏oni´cia cz´Êci konstrukcji dachu
na Êcianie szczytowej, znajdujàcej
si´ najbli˝ej deski czo∏owej. Do-
st´pne sà w dwóch rodzajach: 
lewa i prawa.

LISTWY WENTYLACYJNE
Listwy wentylacyjne (EV) zapewnia-
jà przep∏yw powietrza pomi´dzy
dachem a podbitkà, co zapobiega
zbieraniu si´ wilgoci. Wzd∏u˝ 
listwy, z obu jej stron, znajdujà si´
wyci´cia, dzi´ki którym mo˝na jà
∏atwo po∏àczyç z deskà czo∏owà
i panelem ustawionym w poprzek.
W przypadku ∏àczenia listwy wen-
tylacyjnej z panelem wzd∏u˝ jego
d∏ugiej kraw´dzi konieczne jest ob-
ci´cie fragmentu panela s∏u˝àcego
do jego po∏àczenia z kolejnym 
panelem. 
Listwy wentylacyjne mogà byç in-
stalowane równolegle lub prosto-
padle do Êciany budynku. Zaleca si´
monta˝ listew prostopadle do Êcian
budynku. Wymaga to ci´cia listwy
na odcinki równe szerokoÊci podbit-
ki, ale zapewnia stabilne po∏àcze-
nie. W przypadku prostopad∏ego
monta˝u listew b´dà one ∏àczone z
panelami  z obu stron, co eliminuje
koniecznoÊç dodatkowego mocow-
ania paneli do konstrukcji drewni-
anej. Zaleca si´ u˝ywanie jednej list-
wy wentylacyjnej na jeden metr
bie˝àcy podbitki. W przypadku
monta˝u listew równolegle do Êcia-
ny budynku panel nale˝y przymoco-
waç do drewnianej konstrukcji.
Wówczas listwa b´dzie z jednej
strony po∏àczona z panelem,
a z drugiej z deskà czo∏owà (rys. 1). 

PANELE PODBITKI
Panele (ES) mo˝na instalowaç
wzd∏u˝ lub w poprzek Êciany bu-
dynku. Zalecane jest mocowanie
w poprzek ze wzgl´du na lepsze
dopasowanie krótkich elementów
paneli do cz´sto wyst´pujàcych nie-
równoÊci Êciany. Instalacja w po-
przek Êciany wymaga poci´cia pa-
nelu na odcinki o d∏ugoÊciach rów-
nych szerokoÊci podbitki. 
Panele posiadajà wypustki i wci´cia,
które umo˝liwiajà ∏àczenie ich ze
sobà bez dodatkowych elementów. 

Mocowanie panelu od strony
deski czo∏owej
Panel mo˝na po∏àczyç z deskà
czo∏owà u˝ywajàc listwy wentyla-
cyjnej (rys. 1) lub przybiç ka˝dy
panel do drewnianej deski czo∏o-
wej gwoêdzikami, a nast´pnie za-
kryç i przycisnàç deskà czo∏owà
(rys. 2). 

Mocowanie panelu od strony Êciany
Do Êciany nale˝y przymocowaç
profil pojedynczy (ESC) lub profil
gzymsowy (ECC) i wsunàç w nie-
go koniec panelu. Profile przybija-
ne sà do przymocowanej wcze-
Êniej drewnianej listwy (rys. 2). 
W przypadku nowych budynków
mo˝liwe jest wmurowanie paneli,
co eliminuje koniecznoÊç u˝ywa-
nia profili ESC lub ECC (rys. 1). 

Mocowanie panelu wzd∏u˝ Êciany
budynku
W przypadku mocowania panelu
wzd∏u˝ Êciany budynku (oraz mo-
cowania w poprzek w przypadku,
gdy szerokoÊç podbitki przekracza
60 cm) konieczne jest wzmocnie-
nie konstrukcji: od ka˝dego koƒca
krokwi nale˝y poprowadziç drew-
nianà belk´ i umocowaç jà do
Êciany. Do ka˝dej odchodzàcej od
krokwi listwy drewnianej nale˝y
gwoêdziami (EPP) przybiç panel
w dwóch miejscach, tak jak poka-
zano na rys. 1.

POZOSTA¸E AKCESORIA
Profil „H” (EHS) 
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch desek
czo∏owych wzd∏u˝. Stosowany jest
w wypadkach, kiedy zachodzi ko-
niecznoÊç zakrycia deskà po-
wierzchni szerszej ni˝ 40 cm. 

Profil naro˝nikowy (ESA) 
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch paneli
stykajàcych si´ w ró˝nych p∏asz-
czyznach, na przyk∏ad na szczy-
tach budynku. 

Profil podwójny (EDC) 
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch paneli
stykajàcych si´ w tej samej p∏asz-
czyênie, na przyk∏ad na naro˝ni-
kach budynków. 

Profil „Z” (ESZ) 
Najcz´Êciej stosuje si´ go do este-
tycznego wykaƒczania otworów
okiennych, w przypadku, gdy pa-
nele u˝ywane sà jako elewacja. 

Kwiaton (EF) 
S∏u˝y do estetycznego wykoƒcze-
nia szczytu budynku.

deska czo∏owa (EOF)

listwa
wentylacyjna (EV)

deska
drewniana

belka
drewniana

gwoêdzie (EPN)

gwoêdzie (EPP)

hak rynnowy

panel (ES)

krokiew

Rys. 1

deska czo∏owa (EOF)

profil gzymsowy (ECC)
lub pojedynczy (ESC)

deska
drewniana

listwa
drewniana

gwoêdzie (EPN)

hak rynnowy

panel (ES)

krokiew

Rys. 2
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Deska czo∏owa

A B bia∏y bràzowy

4000 150 EOF150/4 EOF1150Br4

4000 175 EOF175/4 EOF1175Br4

4000 200 EOF200/4 EOF1200Br4

4000 225 EOF225/4 EOF1225Br4

4000 250 EOF250/4 EOF1250Br4

4000 300 EOF300/4 EOF1300Br4

4000 350 EOF350/4 EOF1350Br4

4000 405* EOF405/4 EOF1405Br4

Naro˝nik wewn´trzny

A bia∏y bràzowy

300 EOA1 EO1 Br

¸àcznik

A bia∏y bràzowy

300 EOJ1 EOJ1 Br

P∏yta szczytowa

A B bia∏y bràzowy

450 350 lewa EOB1L EOB1 BrL

450 350 prawa EOB1R EOB1 BrR

600 350 lewa EOB2L EOB2 BrL

600 350 prawa EOB2R EOB2 BrR

Panel podbitki

A B bia∏y bràzowy

300 4000 ES300/4 ES300 Br4

Naro˝nik zewn´trzny

A bia∏y bràzowy

300 EOA2 EOA2 Br

*) Deska z dwustronnym wykoƒczeniem gzymsowym.
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Listwa zewn´trzna

A B bia∏y

4000 50 EFT50/4

Profil gzymsowy

A B C bia∏y bràzowy

34 30 4000 ECC1/4 ECC1 Br4

Listwa wentylacyjna

A B bia∏y bràzowy

80 4000 EV80/4 EV80 Br4

Kwiaton

A bia∏y bràzowy

330 EF1 EF1 Br

Profil pojedynczy

A B C bia∏y bràzowy

35 24 4000 ESC1/4 ESC1 Br4



Profil naro˝nikowy

A B bia∏y bràzowy

47 4000 ESA1/4 ESA1Br4

Profil Z

A B C bia∏y bràzowy

30 20 4000 ESZ1/4 ESZ1Br4

Profil podwójny

A B C bia∏y bràzowy

50 30 4000 EDC1/4 EDC1Br4

Listwa wentylacyjna z siatkà

A B bia∏y bràzowy

80 4000 EV80M/4 EV80MBr4

Profil H

A B bia∏y

19 4000 EHS209/4

Profile i akcesoria
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Odwodnienia firmy Marley to gru-
pa produktów wykonanych
z polichlorku winylu (PVC), poli-
propylenu (PP), polietylenu (PE),
ABS, stali oraz stali nierdzewnej,
przeznaczonych do zbierania oraz
odprowadzania wody z budynku
i terenu wokó∏ niego. Wszystkie
produkty z grupy odwodnieƒ ∏à-
czà si´ z rurami kanalizacyjnymi
standardowych rozmiarów (40,
50, 75, 110, 125, 160, 200 
i 250 mm), którymi woda odpro-
wadzana jest daleko od Êcian
i fundamentów budynku. 

Osadniki
Osadniki sà to zbiorniki ∏àczàce
rury spustowe odprowadzajàce
wod´ z rynien z rurami kanaliza-
cyjnymi o Êrednicy 110 mm. Wy-
konane z polipropylenu osadniki
idealnie pasujà do rur spustowych
rynien Continental: 75, 90 oraz
105 mm. Osadniki spe∏niajà funk-
cje rewizji poprzez zapewnienie
∏atwego dost´pu do rur spusto-
wych oraz kanalizacyjnych. Stoso-
wane zamiast rewizji (czyszcza-
ków) zapewniajà wi´kszà estetyk´
instalacji. W zestawie znajdujà si´
elementy syfonowe, dzi´ki czemu
nieprzyjemne zapachy z rur nie
wydostajà si´ na zewnàtrz. Zbior-
niki osadników gromadzà zanie-
czyszczenia sp∏ywajàce z dachu
budynku i w ten sposób utrudnia-
jà ich przedostawanie si´ do rur
kanalizacyjnych oraz ewentualne
zapychanie si´. Zgromadzone za-
nieczyszczenia mo˝na bardzo ∏a-
two usunàç z osadnika podnoszàc
jego pokryw´. 

Monta˝ osadników
Wykonaç otwór, w którym b´dzie
umiejscowiony osadnik. Nast´pnie
dno otworu nale˝y wype∏niç beto-
nem klasy B25 o gruboÊci 5 cm. 
U∏o˝yç osadnik w pozycji odpo-
wiedniej do wpuszczenia rury
spustowej. Wybraç odpowiedni
adapter do rozmiaru rury spusto-
wej i na∏o˝yç go na rur´. 

W∏o˝yç osadnik do otworu a na-
st´pnie pod∏àczyç go do rury ka-
nalizacyjnej 110 mm kanalizacji
deszczowej. Osadnik oblaç dooko-
∏a betonem, tak aby jego gruboÊç
wynosi∏a 5 cm. Zamontowaç ada-
pter rury spustowej w osadniku,
za∏o˝yç kratk´ lub pokryw´. Po in-
stalacji pokrywa lub kratka osad-
nika powinna byç równa z po-
wierzchnià gruntu. 
W przypadku braku zagro˝enia
przedostawania si´ nieprzyjem-
nych zapachów z rur kanalizacyj-
nych (np. niewielkie odcinki kana-
lizacji deszczowej) zaleca si´ usu-
ni´cie z osadników wstawek syfo-
nowych. 

Odwodnienia liniowe
Odwodnienia liniowe to grupa
kana∏ów ze wszystkimi potrzebny-
mi elementami do wykonania
kompletnego odcinka instalacji.
Odpowiednie elementy umo˝li-
wiajà poziome lub pionowe
odprowadzenie wody. Dost´pne

sà ruszty plastikowe, plastikowe
wzmocnione, stalowe i ˝eliwne 
o klasach wytrzyma∏oÊci A15,
B125, C250, D400. ¸àczenie
kana∏ów odbywa si´ modu∏owo
bez u˝ycia dodatkowych elemen-
tów. Kolory odwodnieƒ: szary,
czarny. Kolory rusztu: szary,
czarny, stalowy.
W ofercie firmy Marley znajdujà
si´ ró˝ne wymiary kana∏ów:
100x50, 130x70, 130x134 kana∏ 
i ruszt wykonany z PVC, 130x52
kana∏ wykonany z PP z rusztem
metalowym, 130x80 kana∏ i ruszt
wykonany z PE, 130x90, 153x111
kana∏ wykonany z PE a ruszt
stalowy. Do kana∏u 153x111
mo˝na równie˝ zastosowaç ruszt
wykonany z PE i ruszty stalowe
kratowe w klasie B125 i C250.
Kana∏y z szerokoÊcià przeÊwitu
100, 150, 200 i 300 wykonane
z PP, które wyst´pujà w klasie
wytrzyma∏oÊci A15, B125, C250 
i D400 posiadajà ruszty: PVC,
stalowe i ˝eliwne. Do kana∏ów
kaskadowych o szerokoÊci
przeÊwitu 100 mo˝emy zasto-
sowaç ruszt stalowy lub ˝eliwny.

Monta˝ odwodnieƒ
Instalacj´ ciàgu odwod-
nieniowego nale˝y rozpoczàç od
wykonania ∏awy z betonu B 25.
Jej wymiary zale˝ne sà od projek-
tu oraz od rodzaju nawierzchni.
Standardowo mo˝na przyjàç
wartoÊci podane w tabeli. 
Na krótkich odcinkach (do 3 mb)
nie ma koniecznoÊci wykonywania
instalacji ze spadkiem. 

Osadnik z ujÊciem poziomym.

Osadnik z ujÊciem pionowym.

Kana∏ odwodnienia liniowego.
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Przy d∏u˝szych instalacjach wyma-
gany jest spadek 2,5% w kierunku
odprowadzenia wód opadowych. 
Instalacja odwodnieniowa powin-
na byç umiejscowiona 3-5 mm
poni˝ej poziomu otaczajàcej jej
nawierzchni. 
Monta˝ kana∏ów nale˝y rozpoczàç
od miejsca po∏o˝onego najbli˝ej
wylotu, które powinno byç
po∏o˝one najni˝ej. 
Po sprawdzeniu u∏o˝enia instalacji
i jej prawid∏owym wypoziomowa-
niu nale˝y dok∏adnie oblaç obu-
dow´ kana∏u z obydwu stron
betonem B25 na szerokoÊç
podanà w tabeli. 

Zasuwy burzowe i rewizje z klapà
zwrotnà
Sà to elementy kanalizacji
zewn´trznej. Dzi´ki klapie zwrot-
nej nie ma mo˝liwoÊci, aby woda
cofa∏a si´ do budynku nawet w
przypadku bardzo silnych ulew.
Zasuwy burzowe posiadajà dêwig-
ni´ umo˝liwiajàcà trwa∏e
zablokowanie przep∏ywu wody.

Studzienki Êciekowe
Do zbierania wody z terenu wokó∏
budynków s∏u˝à studzienki
Êciekowe. W ofercie dost´pne sà
trzy rozmiary studzienek i akce-
soriów. Do zwi´kszania wysokoÊci
budowanej studni s∏u˝à studzien-
ki bez dna lub przed∏u˝enia.
Studzienki oraz studzienki bez
dna posiadajà pierÊcienie u∏atwia-
jàce po∏àczenie ich z rurami kana-
lizacyjnymi o ró˝nych Êrednicach.
Studzienki mogà byç przykrywane
pokrywami lub kratkami.
Dost´pne sà kratki i pokrywy
zwyk∏e (ruch pieszy i rowerowy)
oraz wzmocnione (umo˝liwiajàce
przejazd samochodem).

Monta˝ studzienek
Wybraç odpowiednie studzienki
i wyciàç w nich otwory na ˝àdane
Êrednice rur kanalizacyjnych. Wy-
konaç otwór, w którym b´dzie
umieszczona studzienka. Do
otworu wlaç beton klasy B25
o gruboÊci 8 cm (klasa A15) lub
10 cm (klasa B125). W∏o˝yç stu-
dzienk´ do otworu, pod∏àczyç ru-
ry kanalizacyjne. JeÊli zachodzi 
potrzeba zamocowaç wstawk´ sy-
fonowà, przed∏u˝enie studzienki
lub studzienk´ bez dna. Studzien-
k´ oblaç dooko∏a betonem, tak
aby jego gruboÊç wynosi∏a 8 cm.
Za∏o˝yç pokryw´ lub kratk´.

Studzienka i studzienka bez dna.

Studzienka z wstawkà syfonowà.

Rewizja z klapà zwrotnà.

Klasa obcià˝enia Minimalna iloÊç betonu 

[mm]

A15 80

B125 100

C250 150
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Wpusty (odp∏ywy) powierzchniowe
Odp∏ywy przeznaczone sà do
punktowego zbierania wody.
Najcz´Êciej stosuje si´ je w suszar-
niach, pralniach, gara˝ach,
∏azienkach, kuchniach,
pomieszczeniach prysznicowych, a
tak˝e na zewnàtrz budynku: na
balkonach, tarasach oraz chod-
nikach. Korpusy odp∏ywów wyko-
nane sà z polipropylenu (PP) lub
ABS. W ofercie znajdujà si´
odp∏ywy o zró˝nicowanej wielkoÊ-
ci, z ujÊciem pionowym lub
poziomym, powierzchnià plas-
tikowà lub wykonanà ze stali
nierdzewnej.

Monta˝ wpustów 
(odp∏ywów pod∏ogowych) 
Wpusty powinny byç osadzone
w otworach na co najmniej 
4-centymetrowej warstwie betonu
klasy B25. Po umiejscowieniu
wpustu w otworze oraz pod∏àcze-
niu rury kanalizacyjnej nale˝y ob-
laç wpust betonem, tak aby jego
gruboÊç wynosi∏a min. 4 cm.

Wpusty z dodatkowà barierà 
przeciwko zapachom 
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà
wpusty z dodatkowà  barierà
zapachowà. Wpusty te posiadajà
zabezpieczenie przed prze-
dostawaniem si´ nieprzyjemnych
zapachów z kanalizacji do
pomieszczeƒ. 
Zwyk∏y syfon (obecny w tych
wpustach) dzia∏a do momentu
wyschni´cia w nim wody, co
zdarza si´ kiedy nie korzystamy
przez kilka dni z instalacji wodnej. 

Po powrocie do domu zwykle
spotyka nas przykry zapach
wydobywajàcy si´ z rur kanaliza-
cyjnych. Dzi´ki specjalnej kon-
strukcji (rozwiàzanie opaten-
towane) wpusty Marley ca∏kowicie
eliminujà ten problem. Nawet
kiedy woda wyschnie w syfonie
dodatkowo umieszczona pi∏eczka
uniemo˝liwi przedostanie si´ do
pomieszczenia przykrych
zapachów.

Budowa wpustów z pi∏eczkà antyzapachowà.

pi∏eczka

Wpust pionowy.

Wpust ∏azienkowy, przelotowy.



Odwodnienia liniowe

45

Kana∏ odwodnienia 130x134, PVC

A B C Kod

130 134 500 920088

A

B

C

Kana∏ odwodnienia 90° 130x134, PVC 

A B C Kod

130 134 250 924154

ZaÊlepka z odp∏ywem 130x134, PVC

ø A B Kod

75/110 130 134 920095

Pokrywa zwyk∏a do kana∏ów 130x134 i 130x70, PVC

A B C Kod

130 500 923751

130 250 923768

Kratka wzmocniona do kana∏u 130x134 i 130x70
klasy A15, PVC 

A B C wytrzyma∏oÊç Kod

130 500 5,5 t 920132

130 250 5,5 t 924130

Kratka do kana∏u 130x134 i 130x70, PVC 

A B C Kod

130 500 920125

130 250 924123



Kana∏ odwodnienia 90º 130x70, PVC

A B C Kod

130 70 250 924147

ZaÊlepka z odp∏ywem 130x70, PVC

ø A B Kod

40 130 70 920033

Odwodnienia liniowe
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Kana∏ odwodnienia 130x70, PVC

A B C Kod

130 70 500 920026

ZaÊlepka z odp∏ywem 100x50, PVC

ø A B Kod

50 100 50 920637

Kana∏ odwodnienia 100x50, PVC

A B C Kod

100 50 500 920613

Kana∏ odwodnienia 90º 100x50, PVC

A B C Kod

100 50 250 924116
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Kratka do kana∏u 100x50, PVC

A B C Kod

100 500 920620

100 250 924109

Odp∏yw pionowy do kana∏u 130x52

ø Kod

110 924635

¸àcznik krzy˝akowy do kana∏u 130x52, PP

Kod

923720

Pokrywa do kana∏u 100x50, PVC

A B C Kod

100 500 923737

100 250 923744

Kana∏ PP z rusztem metalowym 130x52

A B C Kod

130 52 1000 924604

ZaÊlepka z odp∏ywem do kana∏u 130x52

A B Kod

130 52 924628
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Studzienka PE 130x90 z rusztem metalowym klasy A15

ø A B C Kod

110 500 130 390 920712

Odp∏yw pionowy 130x90, PE

ø A B Kod

110 130 90 920705

Kana∏ PE z rusztem metalowym 130x90 klasy A15

A B C Kod

1000 130 90 920668

A B C Kod

500 130 90 920675

ZaÊlepka i zaÊlepka z odp∏ywem do kana∏u 130x90, PE

A B Kod

130 90 920682

ø A B Kod

110 130 90 920699

ZaÊlepka z odp∏ywem do kana∏u 130x80

ø A B Kod

110 130 80 924215

Kana∏ 130x80 z rusztem PE

A B C Kod

130 80 1000 924192

ZaÊlepka do kana∏u 130x80

A B Kod

130 80 924208



Odwodnienia liniowe

49

Odp∏yw pionowy 153x111, PE

ø A B Kod

110 115 115 920583

P∏ytka mocujàca 153x111, stal

A Kod

120 920606

Kana∏ PE z rusztem metalowym klasy A15 153x111

A B C Kod

1000 153 111 920538

Kana∏ PE 153x111

A B C Kod

1000 153 111 920545

Ruszt stalowy 153x111 klasy B125

A B Kod

1000 153 920729

Ruszt stalowy 153x111 klasy C250

A B Kod

1000 153 920736

Kratka plastikowa PE 153x111 klasy A15

A B Kod

500 153 920552

ZaÊlepka i zaÊlepka z odp∏ywem do kana∏u 153x111, PE

A B Kod

153 111 920569

ø A B Kod

110 153 111 920576
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Odp∏yw pod∏ogowy pionowy, PP

ø A B WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 95 0,60 920149

50 150 95 1,07 920156

50 200 95 1,25 920163

110 200 135 1,34 920170

110 250 135 1,34 920187

110 300 135 1,34 920194

Odp∏yw pod∏ogowy pionowy, chromowany, ABS

ø A B WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 95 1,15 920224

50 150 95 1,07 920231

50 200 95 1,07 920248

Odp∏yw pod∏ogowy poziomy, PP

ø A B WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 80 1,24 920200

50 150 75 1,24 920217



Odp∏ywy z kratkà ze stali nierdzewnej
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Odp∏yw pod∏ogowy poziomy, PP

ø A B WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 80 1,24 920644

50 150 75 1,24 920651

Odp∏yw pod∏ogowy poziomy z kominem 
do regulacji wysokoÊci, PP

ø A B WydajnoÊç [l/sec] Kod

110 150 168-257 1,27 920798

Podwójna klapa zwrotna do odp∏ywu 920798, PP

ø Kod

110 920972

Odp∏yw pod∏ogowy balkonowy, pionowy 
z kominem do regulacji wysokoÊci 
i kàta odp∏ywu, PP

ø A B C WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 61-159 185 1,24 920842

50 150 61-159 185 1,24 920859

Odp∏yw pod∏ogowy balkonowy, pionowy, bez
syfonu, komin do regulacji wysokoÊci i kàta
odp∏ywu, ko∏nierz, PP

ø A B C WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 61-159 185 1,24 920866

50 150 61-159 185 1,24 920873

Odp∏yw pod∏ogowy poziomy, komin do regulacji
wysokoÊci, ko∏nierz, pi∏eczka antyzapachowa, PP

ø A B C WydajnoÊç [l/sec] Kod

50 100 101-166 270 1,27 920804

50 150 101-166 270 1,27 920811

Odp∏yw pod∏ogowy pionowy, komin do regulacji
wysokoÊci, ko∏nierz, pi∏eczka antyzapachowa, PP

ø A B C WydajnoÊç [l/sec] Kod

50/75 100 145-220 270 1,27 920828

50/75 150 145-220 270 1,27 920835

Odp∏yw pod∏ogowy ∏azienkowy przelotowy, 
komin do regulacji wysokoÊci, ko∏nierz, 
regulacja kàta odp∏ywu, PP

ø1 ø2 ø3 A B C WydajnoÊç [l/sec] Kod

40 50 40 100 112-200 220 1,24 920774

40 50 40 150 112-200 220 1,24 920781
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Studzienka Êciekowa, PP

ø A B C Kod

75, 90, 110 200 200 200 920279

75, 90, 110, 125, 160 300 300 297 920286

110, 125, 140, 160, 200, 250 400 400 397 920293

Przed∏u˝enie studzienki, PP

A B C Kod

300 300 100 920330

400 400 100 920347

Studzienka Êciekowa bez dna, PP

ø A B C Kod

75, 90, 110 200 200 200 920309

75, 90, 110, 125, 160 300 300 297 920316

110, 125, 140, 160, 200, 250 400 400 397 920323

Wstawka syfonowa, PP

A B C Kod

160 130 157 920354

253 200 250 920361

353 296 343 920378

Pokrywa wzmocniona do studzienki, klasa B125, PVC

A B Kolor Kod

300 300 szary 923683

400 400 szary 923690

Kratka wzmocniona do studzienki, klasa B125, PVC

A B Kolor Kod

300 300 szary 923706

400 400 szary 923713

Ramka do pokrywy lub kratki, PVC

A B Kolor Kod

200 200 szary 920507

300 300 szary 920514

400 400 szary 920521

200 200 zielony 923652

300 300 zielony 923669

400 400 zielony 923676

Pokrywa zwyk∏a do studzienki z uchwytem, PVC

A B Kolor Kod

300 300 szary 923584

400 400 szary 923591

300 300 zielony 923607

400 400 zielony 923614



Kratka do studzienki, PVC

A B Kolor Kod

200 200 szary 920385

300 300 szary 920392

400 400 szary 920408

200 200 zielony 923621

300 300 zielony 923638

400 400 zielony 923645

Pokrywa do studzienki, PVC

A B Kolor Kod

200 200 szary 920446

300 300 szary 920453

400 400 szary 920460

200 200 zielony 923553

300 300 zielony 923560

400 400 zielony 923577

Kratka wzmocniona do studzienki, PVC

A B Wytrzyma∏oÊç Klasa Kolor Kod

200 200 4,5 t A15 szary 920415

300 300 5,0 t A15 szary 920422

400 400 9,0 t A15 szary 920439

Pokrywa wzmocniona do studzienki, PVC

A B Wytrzyma∏oÊç Klasa Kolor Kod

200 200 5,5 t A15 szary 920477

300 300 3,5 t A15 szary 920484

400 400 14 t B125 szary 920491

Studzienki
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Zestaw inspekcyjny do monta˝u, PVC

A B Kolor Kod

350 350 szary 923539

450 450 szary 223546



Osadnik z ujÊciem pionowym do rur 75, 90 
i 110 mm, PP

ø A B C Kolor Kod

110 380 136 156 czarny 920019

W zestawie znajdujà si´: kratka, pokrywa, sitko przeciwko
zanieczyszczeniom, kolanko kanalizacyjne 110 mm.

Osadnik z ujÊciem poziomym do rur 75, 90 
i 110 mm, PP

ø A B C Kolor Kod

110 245 125 220 szary 920002

Rewizja kanalizacyjna z klapà zwrotnà

ø Kod

110 920255

160 920262

200 920743

Osadnik bez syfonu do rur spustowych 75, 80, 90,
100, 110 i 125 mm

ø A B C czarny szary bràzowy

110 300 166 195 920958 920965 924624

Zasuwa burzowa z zamkiem

ø Kod

110 1555551

160 1551691

200 1552091

250 1552591

315 1553091

400 1554091

Osadniki, zasuwy burzowe
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Zagospodarowanie wody deszczowej

Dodatkowe informacje na www.marley.com.pl

Skrzynka rozsàczajàca 300 l, PP

A B C ø Kod

1200 600 420 110, 125, 160 360010

¸àcznik skrzynek (opak. 10 szt.) 369012

Tunel rozsàczajàcy 300 l, PP

A B C ø1 ø2 Kod

1160 800 490 110, 200 110, 160, 200, 315 230010
P∏yty zamykajàce tunel (para) 231004

Studzienka czyszczàca kompletna 500, PE

A ø studni ø przy∏àczy Klasa oczko sita Kolor w∏azu Kod

550-800 500 110/160 A15 0,35 mm zielony 340002

Filtr donicowy, PE

A B ø Kod

570 330 110 340003

Sito wlewowe z poprzeczkà mocujàcà

A D H oczko sita Kod

570-690 410 175 0,35 mm 202044

Zbiornik COLUMBUS (szyb ø 600 x h=700), PE

PojemnoÊç A B C Waga Kolor Kod

3700 l 1650 2440 2170-2750 140 kg zielony 200032

4500 l 1840 2440 2360-2940 180 kg zielony 200033

6500 l 2220 2440 2720-3300 260 kg zielony 200034

Zbiornik Amfora, PE

PojemnoÊç A B ø przy∏àcza gwint Waga Kolor Kod

500 l 1500 800 50 3/4“ 17 kg gliniany 211702

Zbiornik Herkules, PP

PojemnoÊç A B Ârednice króçców Waga Kolor Kod

1600 l 1600 1350 2x75, 2x110, 2x200 60 kg zielony 320001

Przy monta˝u podziemnym przed z∏o˝eniem po∏ówek zbiornika nale˝y wsta-
wiç do Êrodka rur´ kanalizacyjnà ø 160 jako wzmocnienie.
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W ofercie Marley Polska znajdujà si´ równie˝

Drzwi harmonijkowe
Drzwi harmonijkowe firmy Marley, europejskiego lidera w produkcji instalacji dla
domu, zdoby∏y uznanie Klientów przede wszystkim dzi´ki wysokiej jakoÊci mate-

ria∏ów oraz wiernej imitacji drewna. Oferta obejmuje zarówno drzwi pe∏ne, jak 
i drzwi z szybami, dost´pne w szerokiej gamie kolorów. Drzwi harmonijkowe firmy

Marley to estetyczny i funkcjonalny przestrzennie element Twojego mieszkania.

Systemy wentylacyjne
Obejmujà szeroki wybór kratek wentylacyjnych, kana∏ów p∏askich i okràg∏ych oraz
wentylatorów kana∏owych i Êcienno-sufitowych. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje
unikalna, nowoczesna linia wentylatorów Affresco, zaprojektowanych zgodnie 
z trendami obowiàzujàcymi w dziedzinie dekoracji wn´trz. Jest to idealna oferta
dla tych klientów, dla których w∏aÊciwie dzia∏ajàce urzàdzenia wentylacyjne 
sà równie wa˝ne jak ich walory estetyczne i dekoracyjne.

Kompostowniki
W ofercie firmy Marley Polska Sp. z o. o. znajdujà si´ produkty przeznaczone do
u˝ytkowania w ogrodzie: kompostowniki i wiadra plastikowe. Kompostowniki
wykonane sà z wysokiej jakoÊci materia∏ów odpornych na promienie 
UV i gwarantujàcych d∏ugà ˝ywotnoÊç. Sà ∏atwe w monta˝u 
i wygodne w u˝ytkowaniu. Dost´pne pojemnoÊci kompostowników to: 280 L,
400 L, 600 L i 900 L. Wyst´pujà w kolorze zielonym lub czarnym.

Tunele rozsàczajàce
Tunele rozsàczajàce zosta∏y zaprojektowane do rozsàczania wody deszczowej 

do gruntu g∏ównie w obr´bie budownictwa indywidualnego. System sk∏ada si´ 
z jednego lub wielu modu∏ów oraz dwóch elementów zamykajàcych.

Osadniki
Woda z rur spustowych wpada do osadników. Zanieczyszczenia zostajà w osad-
niku a woda wp∏ywa do rury kanalizacyjnej. Osadnik zapewnia ∏atwy dost´p 
do rur spustowych oraz kanalizacyjnych.

Zbiorniki naziemne
Naszà ofert´ elementów aran˝acji ogrodu wzbogaciliÊmy o zbiorniki na wod´
deszczowà. Szczególnym zainteresowaniem cieszà si´ zbiorniki naziemne 
o ciekawej stylistyce.

Zbiorniki podziemne
Wod´ deszczowà zgromadzonà w zbiornikach mo˝emy wykorzystaç do podlewa-

nia ogrodu, mycia samochodu, a tak˝e do zasilania sp∏uczek WC, dzi´ki czemu
oszcz´dzamy do 50% wody pitnej.


