systemy rynnowe
pokrycia dachowe i akcesoria
SYSTEMY RYNNOWE BRYZA
Nazwa

Zastosowanie

Materiał

CELLFAST Sp. z o.o.
Kolory

www.rynnybryza.pl
bryza@cellfast.com.pl
informacja handlowa:
tel. 13 432 10 31
13 436 38 29
adres firmy – str. 235
zobacz także – str. 61

profil
szerokość [mm]
długość [m]
profil
Rura spustowa
średnica [mm]
długość [m]
Grubość ścianki [mm]

Rynna dachowa

Pozostałe elementy systemu
Sposób łączenia elementów
Maksymalna
lej w środku
odwadniana
lej na końcu
powierzchnia
dachu o spadku lej za
narożnikiem
45o [m2]
Gwarancja
Normy, certyfikaty
* rura spustowa Ø 90 mm

POZOSTAŁE PRODUKTY
podbitka dachowa BRYZA; węże i złączki
ogrodowe; ostrza tnące; żyłki ogrodowo-budowlane; obrzeża ogrodowe i balkonowe; palisady ogrodowe; węże specjalistyczne do gazu płynnego propan-butan,
acetonu i tlenu; węże techniczne do przesyłu środków ochrony roślin, sprężonego
powietrza, lekkich chemikaliów; węże
zbrojone i niezbrojne do przesyłu wody,
lekkich chemikaliów, powietrza i wszelkich substancji spożywczych (bez zawartości tłuszczu); wodne poziomice wężowe;
osadnik; odzyskiwacz wody deszczowej
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SYSTEM 75
małe budynki mieszkalne, wiaty, garaże,
balkony, mansardy

SYSTEM 100
SYSTEM 125
domy jednorodzinne, obiekty handlowe
i przemysłowe, budynki użyteczności
publicznej

SYSTEM 150
duże obiekty
budownictwa
mieszkaniowego,
przemysłowego
i komercyjnego

domy wielorodzinne,
bloki mieszkalne,
magazyny
PVC
biały (RAL 9010), brązowy (RAL 8017), czerwony (RAL 3011), grafitowy (RAL 7021)
zielony (RAL 6020),
zielony (RAL 6020),
ceglasty (RAL 8004),
ceglasty (RAL 8004),
–
–
czarny (RAL 9005);
czarny (RAL 9005)
miedziany
półokrągły, głęboki z zewnętrznym wywinięciem krawędzi
75
100
125
150
3, 4
okrągły
63
63, 90
90, 110
110
3, 4
1,3
1,4
1,5
2,0
narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, leje spustowe, złączki, uchwyty i denka rynnowe,
złączki rur spustowych, kolana, obejmy, trójniki, redukcje, czyszczaki, metalowe haki
rynnowe, obejmy metalowe, haki do obejm
małe i średnie
magazyny

rynny: na zatrzask za pomocą kształtek rynnowych z uszczelkami;
rury spustowe z kształtkami rynnowymi: połączenia kielichowe bez uszczelek
95
132*
180*
370
48
66*
90*
180
42

52*

75*

145

10 lat
PN-EN 607:2005, PN-EN 12200-1:2002, PN-EN 1462:2006, ISO 9001:2008

