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Rozwinięcierynny
Wielkość rozwinięcia
rynny należy dopaso
wać do powierzchni
połaci dachowej,
z  jakiej będzie odpro
wadzanawoda.

Połać
dachowa

Rozwinięcierynny

Powierzchniadachu,
z jakiejbędzie
odprowadzanawoda

Rozwinięcierynny

Średnicarury
spustowej

Między35m2 
a 80m2 Powyżej80m2

16cm

50/60cm

25cm

80cm

33cm

100cm

Poniżej35m2



piładometalu

drabina

wkrętak

pilnik

pion

ekierka

miarka

wiertarka

sznurmierniczy

młotek
i gwoździe

poziomnica

Rynnymożnamocowaćdodeskiczołowej,krokwilubdopokrycia
dachu.
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A =maksymalnie40cm

Wyznaczanielinii
–położenierynny
1. Rynna powinna być

tak ułożona, żeby
umożliwić odpływ
całej wody, która się
w niejzebrała.

2. Wyznaczyć pionem
miejsce rozmiesz
czenia odpływów
centralnych.Określić
r o z m i e s z c z e n i e
narożników. Nachy
lenie elementów
wynoszące5 mmna
metr ułatwia prawi
dłowyodpływwody.
Jeden odpływ zbiera wodę maksymalnie z  12  metrów
rynny.

3. Umieścićnajwyższyhaknajdalejododpływucentralnego.

4. Przyużyciusznuramierniczegoi poziomnicywytyczyćlinię
poziomą, biegnącą od tego haka. Wyliczyć pochylenie
i zaznaczyćtęlinię.

5. Zamocowaćnajniższy
hak i  rozciągnąć linę
międzydwomaskraj
nymihakami.

6. Następnie mocować
haki pomiędzy nimi,
zgodnie z  pochyłą
linią, rozstawiając je
najwyżejco40cm.



pierwsza
obejma

1. Rozłożyć elementy rynny
naziemi.

2. Przyciąćprofiledoodpo
wiednichrozmiarów.

3. Złączyćelementykielicho
wo(w wypadkurynienna
złączki)lubskleićspecjal
nym klejem do PCV
(w wypadku rynienklejo
nych). Sklejone części
wypolerować.

4. Założyćobejmynarynnę
(nałożyćtylnączęśćprofi
lu rynny (a), następnie
przedniączęść(b)).

5. Założyć haki w  miejsca
podzłączkami.

6. Przymocowaćspódrynny.

1. Rury spustowe rozmieszcza
sięwedługpotrzeb i uznania,
zawsze dołączając je prosto
padledokażdegoodpływu.Do
przyłączeniaruryspustowejdo
rynnynależyużyćdwóchkola
nek połączonych kielichowo
w kształcieliteryS.

2. Za pomocą pionu i  ekierki
wytyczyć na ścianie pionową
linię.

3. Montażpróbnyruryspustowej
umożliwi dokładne określenie
lokalizacji obejm. Aby całość
nieobsunęłasię,należyumie
ścićgórnąobejmępodpierw
szązłączkąrury.

 Zaznaczyćmiejscemocowania
obejmpodkażdązłączkąrury,
zachowującmiędzynimiodstę
pydługościokoło1 metra.
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b
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Montażelementów
poziomych

Montażrurspustowych



4. Przymocować obejmy
do ściany za pomocą
kotewlubkołków.Rura
spustowa powinna
znajdować sięw odle
głości około 2 cm od
ściany.

5. Przyłączyćdolnyodci
nek ruryspustowejdo
osadnika,niemocując
gonastałe,coumożli
wi regularną kontrolę
odpływuwody.Odpływ
powinien nastąpić do
kanałuściekowegolub
systemu odzyskiwania
wodydeszczowej.

Odzyskanąwodędeszczowąmoż
nawykorzystaćnawielesposobów.

Jeżeli dach znajduje się blisko
drzew,zalecasięprzykryciewlo
tówrurspustowychspecjalnymi
kratkami.Dziękitemuspadające
zdrzewliścieniezatkająrury.
Jeżeli dom usytuowany jest
powyżej 900 m n.p.m., zaleca
się montaż rynien blaszanych,
ponieważ PCV jest materiałem
nieodpornym na długie okresy
minusowej temperatury (staje
siękruchei łamliwe).
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dolny odcinek 
rury spustowej 
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w kształcie litery S Ściana
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




