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Informacje ogólne
✔ Głęboki profil rynny

+20%

Głębszy niż w większości systemów profil rynny: 84mm w rozmiarze 125,
97mm w 150. Duży przekrój naczynia pozwala odprowadzić wodę z dachów
o powierzchnii do 140 m2 w rozmiarze 125 oraz do 220 m2 w rozmiarze 150,
przy użyciu jednej rury położonej skrajnie. Nie straszne nam więc nawet
ulewne deszcze.

głębszy profil rynny

w porównaniu do systemów “skandynawskich”

✔ Odporny na korozję
Rynny i rury spustowe wykonane są z fińskich blach stalowych,
te z kolei to synonim antykorozji. Kilka warstw powłok stanowi
skuteczną ochronę przed utlenianiem się rdzenia. Akcesoria pokryte
są warstwą ocynku i lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi
co również doskonale sprawdza się w ochronie antykorozyjnej.

✔ Uniwersalny
Klasyczne kształty systemów doskonale pasują do każdego typu budynku, a bogaty wybór kolorów pozwala sprostać
stawianym wymaganiom estetycznym. Rozmiar 125 z rurą 87 lub 100 ma zastosowanie w budynkach jedno i wielorodzinnnych, małych obiektach komercyjnych/przemysłowych oraz blokach mieszkalnych. Rozmiar 150 z rurą 100
lub 120 najczęściej znajduje zastosowanie w dużych obiektach komercyjnych, przemysłowych i budownictwa
mieszkaniowego.

✔ Łatwy montaż
Dzięki modułowej konstrukcji nasze systemy są niezwykle proste w montażu. System można montować samodzielnie
bez żadnych skomplikowanych narzędzi. Łatwość montażu zapewnia przede wszystkim szeroka gama uchwytów
montażowych oraz zastosowanie łączników rynny, posiadających uszczelki EPDM. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować pracochłonne i nie zawsze szczelne połączenia wykonane za pomocą klejenia lub lutowania.

Normy i certyfikaty
Systemy rynnowe GACEK produkowane są zgodnie z wymaganiami polskich oraz europejskich
standardów. Zgodność z normami PN-EN 612:2006 oraz PN-EN 1462:2006 potwierdzamy
Deklaracją Właściwości Użytkowych.
PN-EN 612:2006
PN-EN 1462:2006

Dobór orynnowania
Obliczanie efektywnej powierzchni dachów spadzistych wykonuje się zgodnie ze wzorem:

P = (A + ½H) x D [m2]

125/87
do 70m2

H
A

125/100

150/100

150/120

do 105m2 do 140m2 do 180m2

D

P - efektywna powierzchnia dachu
A - długość podstawy
H - wysokość połaci dachowej
D - długość dachu

do 110m2 do 155m2 do 200m2 do 240m2

do 140m2 do 180m2 do 220m2 do 260m2

Wymiary
Systemy rynnowe GACEK są dostępne w formie półokrągłych profili w dwóch wielkościach. System w rozmiarze 125
umożliwia montaż rur spustowych o średnicy 87 lub 100 mm, natomiast rozmiar 150 umożliwia montaż rur 100 i 120 mm.
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Materiały
STAL POWLEKANA
Systemy rynnowe GACEK wykonane są z fińskiej blachy stalowej, ocynkowej oraz pokrytej z obu stron powłoką pural,
co zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Blacha jest produktem wielowarstwowym. Jego centralną
część stanowi rdzeń stalowy o grubości 0,57mm. Rdzeń stalowy jest obustronnie pokryty powłoką cynkową, na którą
nałożona jest farba gruntująca i powłoka antykorozyjna. Warstwę wierzchnią i spodnią stanowi pural. Dzięki użyciu
materiałów o wysokiej jakości, systemy rynnowe GACEK są produktem o bardzo dużej odporności na korozję,
odkształcenia mechaniczne i termiczne. Jakość jest potwierdzona przez Zakładowy System Oceny Zgodności z europejskimi normami, na podstawie którego wydawana jest 30 letnia gwarancja. Nasze systemy produkowane są w barwach
występujących w naturze. Bogata paleta kolorów pozwala na odpowiednie dopasowanie do każdego dachu.

RAL8019

brązowy

RAL8017

brązowy

RAL7015

grafitowy

RAL9005

czarny

RAL9003

biały

RAL6020

zielony

RAL8004

ceglasty

RAL3009

wiśniowy

RAL3011

czerwony

RAL1036

złoty

RAL9006

srebrny

STAL MALOWANA
Główną zaletą naszych malowanych systemów rynnowych jest nieskończona liczba kolorów, w jakich mogą zostać
wykonane, co pozwala trafić w nawet najbardziej wyrafinowane gusta klientów. Jednocześnie nie odbiegają
one od standardów jakościowych zakładanych dla produktów rynnowych. W przypadku tego typu systemów
bazę stanowi obustronnie ocynkowany rdzeń stalowy, pokryty warstwą pasywacji i poliestrowym lakierem
proszkowym o grubości minimum 60 mikronów.

w kolorach palety RAL

OCYNK

Systemy rynnowe GACEK wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm
są tradycyjnymi systemami rynnowymi stosowanymi przez dekarzy w Polsce
od wielu lat. Jest to najpopularniejszy i najtańszy materiał stosowany
w metalowych systemach rynnowych

TYTAN-CYNK

Systemy rynnowe wykonane z tytan-cynku wyróżniają się najwyższą jakością
i trwałością. Tytan-cynk jest jednym z najtrwalszych stopów, z których wykonuje
się systemy odwodnień. Materiał ten jest stopem cynku o zawartości 99% oraz
tytanu, miedzi i aluminium o zawartości 1%. Nie konserwowana blacha tytancynkowa zachowuje dobrą jakość do 120 lat w zależności od warunków atmosferycznych.
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MIEDŹ

Systemy rynnowe wykonane z miedzi są najtrwalsze i odporne na działanie
czynników atmosferycznych. Ich trwałość szacuje się na okres do 300 lat. Metal
ten wystawiony na działanie warunków atmosferycznych pokrywa się patyną,
nalot ten trwale chroni rynny przed szkodliwym ich działaniem.

Cu
miedź

Elementy systemów
Rynna

Wypust rynny przelotowy

Łącznik rynny

001
101

Dno rynny uniwersalne

003A
003B
103A
103B

002
102

Rura spustowa

010
110
210

004
104

Uchwyt rynny DF1 doczołowy

Uchwyt rynny PF4 prosty

007A
107A

007B
107B

Uchwyt rynny DZ3 doczołowy

Uchwyt rynny PZ3 prosty

008B
108B

008A
108A
Uchwyt rynny DZ4 doczołowy

Uchwyt rynny PZ4 prosty

009A
109A

009B
109B
Narożnik rynny zewnętrzny

Narożnik rynny wewnętrzny

Narożnik zewnętrzny
kąt dowolny

Kolano

Wylewka

Trójnik

Czyszczak

012
112
212

013
113
213

014AB
114AB
214AB

010
110
210

Uchwyt rury L100

Uchwyt rury L160

Uchwyt rury L220

Uchwyt rury L250

016A 116A 216A

016B 116B 216B

016C 116C 216C

GACEK®

Łącznik rury spustowej

011
111
211

006B
106B

005B
105B

006A
106A

005AB
105AB

Narożnik wewnętrzny
kąt dowolny

016D 116D 216D

Uchwyt rury spustowej

016S
116S
216S

Uchwyt rury L300

016E 116E 216E

Dystrybutor:

o/Zielonki:

o/Gliny Małe:

TEL 41 379 70 10
FAX 41 377 67 01
logistyka@gacek.com.pl
Zielonki 10, 28-131 Solec Zdrój

TEL 17 583 81 56
FAX 17 222 41 42
biurogm@gacek.com.pl
Gliny Małe 9, 39-305 Borowa

w w w.gacek .com.pl

