
Prospekt ten został udostępniony przez:
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RHEINZINK® – system odwodnienia dachów

Rynny dachowe, rury spustowe i akcesoria
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RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Majdan 105 k/Warszawy, PL 05-462 Wiązowna, tel.: +48 (22) 611-71-30/-31, faks: +48 (22) 611-71-32
e-mail: info@rheinzink.pl, www.rheinzink.pl

Przykład zastosowania:

 1 Denko rynnowe

 2 Rynna półokrągła

 3 Szyna/rynhak obrotowy

 4 Narożnik 

 5 Sztucer podwieszany

 6 Kolanko

 7 Obejma rury

 8 Rura spustowa     
  (wysokoczęstotliwościowo spawana) 

 9 Rewizja z otwieraną klapą
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Rynna półokrągła, 
3 m długości (inne dłu go-
ś ci na zamówienie) 

Obejma rury, 
wykonana z RHEINZINK® 
nierdzewne śruba, wulsty 
i zawias (mocowanie 
osobnym sztyftem)

Rynna prostokątna, 
3 m długości (inne dłu-
gości na zamówienie)

Narożnik do rynny 
prostokątnej,
90°, wewnętrzny 
i zew nętrzny, lutowany

Denko rynnowe, 
półokrągłe, lewe/
prawe, wywinięte i 
do rynny prostokątnej

Narożnik rynnowy,
90°, zewnętrzny 
i wew nętrzny, tłoczony
z jednego kawałka

Osłona na liście, 
do rynny półokrągłej 

 

Dylatacja rynny, 
krótka, półokrągła lub 
prostokątna, wkład 
elastyczny w kolorze 
cynku

Rura spustowa 
kwadratowa,
maszynowo lutowana 
od wewnątrz, 2 m (inne 
długo ści na zamówienie) 

Rura z kolankiem,
60° lub 72°

Rynhak czołowy, 
do rynny półokrągłej 

System rynhaków 
obrotowych, 
szyna i rynhak obrotowy 
zgodne z normą PN-EN 
1462

Kolanko rury spustowej, 
72°, 60° i 40°

Rewizja rury spustowej,
z otwieraną klapą 
(rzygacz)

Rewizja przesuwna 
rury spustowej, 
z osłoną

Trójnik 60° i redukcja, 
komplet do wszelkich 
redukcji

Zbieracz wody,
w zestawie: zawór 1/2" 
Gardena® i wąż 1" do 
zbiornika na wodę

Sztucer podwieszany,
półokrągły, forma G, 
prosty lub w formie S, 
ukośny, spawany 
maszynowo

Sztucer do rynny 
prostokątnej,
forma G, prosty

Rura spustowa 
półokrągła,
wysokoczęstotliwościowo 
spawana, patent europ. 
0284141, 3 m (inne 
długo ści na zamówienie) 

w 100  % poddaje się 
recyklingowi i po do-
kładnej ocenie całego 
cyklu życiowego otrzy-
mał od niezależnego 
gremium AUB certyfikat 
materiału przyjaznego 
środowisku (ISO 14025, 
Typ III).

formy, różnorodnością 
kształtów, doskonałą 
precyzją dopasowania 
i długą żywotnością bez 
potrzeby konserwacji. 
Wszystkie produkty 
RHEINZINK® (DIN EN 
612) produkowane są z 
blachy cynkowo-tyta-
nowej (DIN EN 988), 
spełniają najwyższe 
kryteria jakościowe i 
podlegają kontroli zgod-
nie z certyfikacją „QU-
ALITY ZINC”. Przy wzor-
cowym bilansie ekolo-
gicznym RHEINZINK® 

RHEINZINK®-
cecha jakości 

Decyzja o wyborze ma-
teriału RHEINZINK® jest 
zawsze decyzją wyboru 
jakości. Każdy produkt 
RHEINZINK® posiada 
wytłoczenie, świadczą-
ce jednoznacznie o jego 
oryginalnym pochodze-
niu. Tym samym nawet 
po latach można nieza-
wodnie udowodnić jego 
oryginalność. 

Niezmienne wartości

Oprócz gwarancji usta-
wowej wynikającej z 
odpowiedzialności cy-
wilnej, udzielamy Pań-
stwu na nasz materiał 
RHEINZINK® rozsze-
rzonej gwarancji fi rmo-
wej. Okres gwarancji 
wynosi aż 30 lat - to 
daje poczucie bezpie-
czeństwa.

Rewizja rury spustowej,
z otwieraną klapą 
(rzygacz)

Niezmienne wartości

RHEINZINK® – wyznacznik jakości w systemach odwodnienia dachów 

Różnorodne formy i naj-
bardziej indywidualne 
możliwości zastosowań. 
Półokrągły lub prosto-
kątny, nietypowy lub 
standardowy: system 
odwodniania dachu 
RHEINZINK® wraz z po-
nad 500 elementami 
akcesoriów jest najczę-
ściej stosowanym syste-
mem cynkowo-tytano-
wym na rynku. Dostęp-
ny w trzech odmianach 
powierzchni: RHEIN-
ZINK® gołowalcowany 
– gdzie błyszcząca po-

wierzchnia czystego 
cynku nabiera w wyniku 
działania warunków 
atmosferycznych wy-
gląd naturalnej patyny. 
RHEINZINK® wstępnie 
patynowany „patyna pro”: 
o niebieskoszarym lub 
grafitowym odcieniu 
posiadający elegancki 
wygląd gotowej patyny 
cynkowej już opuszcza-
jąc fabrykę. Wszystkie 
trzy odmiany systemu 
rynnowego RHEINZINK® 
mają wspólne zalety: 
przekonują pięknem 
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