RYNNA
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ZAPROJEKTOWANA
PRZEZ DEKARZY

System orynnowania Zenit jest bardzo szybki w montażu.
Patryk Klejna – dekarz
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Na każdym etapie projektowania orynnowania Zenit
towarzyszyli nam doświadczeni mistrzowie dekarstwa.
Wsłuchując się w ich uwagi i sugestie, opracowaliśmy
niezawodny system odprowadzania wody, który montuje
się błyskawicznie, a jego niezawodność najlepiej określa
zasada: zamontuj i zapomnij.

ZASTOSOWANIE
• budynki mieszkalne
• budynki przemysłowe i usługowe
• obiekty rolnicze
• obiekty nowe i remontowane

CECHY
Gwarancja na 40 lat

Większa przepustowość

Montujesz i zapominasz. Zenit objęty
jest wieloletnią gwarancją producenta, którą zapewnia wysokiej jakości
powłoka mineralna o grubości 35 mikronów.

Dla zwiększenia przepustowości zastosowaliśmy w rynnie Zenit głęboki
profil. Dzięki temu odprowadza do
30% więcej wody z dachu niż tradycyjne systemy, eliminując ryzyko przelewania się wody przez rynnę.
Wartości podane przy rozmiarze rynny
(28, 33) oznaczają szerokość rozwinięcia
stali użytej do produkcji rynny (w centymetrach).

Błyskawiczny montaż
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Wystarczy połączyć elementy i... gotowe!
Bez dodatkowego uszczelniania i korygowania detali. ZENIT to najszczelniejszy
system rynnowy na rynku. Dzięki temu
ryzyko rozsadzania połączeń przez zamarzającą wodę jest wyeliminowane.

Odporność na korozję
Rynny Zenit znakomicie poradzą sobie
nawet w warunkach wysokiej korozyjności atmosfery klasy C4.

W SKŁAD SYSTEMU WCHODZĄ
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
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1. narożnik wewnętrzny / zewnętrzny
2. złączka z uszczelką
3. rynna
4. denko
5. sztucer
6. kolanko
7. rura spustowa
8. wylewka
9. hak długi nakrokwiowy
10. hak czołowy
11. obejma rury spustowej
12. wkręt mocujący
13. obejma przykręcana, doczołowa (naścienna)
14. wyłapywacz deszczówki
15. trójnik
16. mufa
17. osadnik „but”
18. ślimak do obejmy wkręcanej
19. kosz zlewowy
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NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY/
WEWNĘTRZNY

Narożnik pozwala na połączenie dwóch rynien w narożach
budynku. Jednolity kształt to spójność konstrukcji i doskonałe spasowanie. Dzięki wywinięciu krawędzi narożniki
doskonale łączą się z pozostałymi elementami systemu
tworząc szczelną całość.
opakowanie

rozmiar

10 szt.
10 szt.

28 (127 mm)
33 (153 mm)

2

ZŁĄCZKA
Z USZCZELKĄ
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Szeroka uszczelka z EPDM zapewnia wysoką trwałość.
Zastosowaliśmy w niej aż 12 wąsów dla zapewnia szczelności
przy największej nawet ulewie. Za łatwy montaż odpowiada
system zatrzaskowy złączki, dzięki któremu wykonawca
zakłada ten element jedną ręką.
opakowanie

rozmiar

40 szt.
40 szt.

28 (127 mm)
33 (153 mm)

3

RYNNA

Rynna jest kluczowym elementem nie tylko dlatego, że
to od niej zapożyczona została nazwa całego systemu.
Naszym zadaniem było uszczelnienie najbardziej newralgicznego miejsca jakim jest łączenie dwóch rynien. W tym
celu zastosowaliśmy wywinięcie, które pełni rolę zamka. To
rozwiązanie wspomaga działanie złączek, zmniejszając tym
samym ryzyko przecieków.
rozmiar

długość rynny

paleta

28 (127 mm)
33 (153 mm)

4 mb
4 mb

210 szt.
150 szt.

Głęboki profil zapobiega
przelewaniu się
deszczówki.

* rynny dostępne również w długościach 3 mb i 2 mb –
w kolorach
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DENKO

Bezuszczelkowy system zatrzaskowy sprawia, że montaż
trwa nawet o połowę krócej. To nowatorskie rozwiązanie, nie było do tej pory stosowane przez innych
producentów orynnowania. Teraz montaż denka jest
szybki i prosty, a dodatkowo nie wymaga używania
uszczelniaczy. Zakładasz i zapominasz — po prostu.

opakowanie

rozmiar

30 szt.
30 szt.

28 (127 mm)
33 (153 mm)
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SZTUCER

Antykorozyjna
obustronnie
ocynkowana stal.

Zwany również lejem spustowym stosowany jest do połączenia rynny z rurą. To newralgiczne miejsce przez które
przepływa cała zebrana deszczówka. Wiedzieliśmy, że z tego
powodu sztucer musi być bardzo wytrzymały i odporny na
korozję. Obustronnie ocynkowana stal którą zastosowaliśmy
gwarantuje spokój na wiele lat. Dla zwiększenia estetyki
elementu wykonaliśmy go z jednego kawałka blachy
chowając dodatkowo szew z tyłu.
opakowanie

rozmiar (długość)

16 szt.
12 szt.
12 szt.

28 (127 mm)/100
33 (153 mm)/100
33 (153 mm)/120
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KOLANKO

To kolejny ważny element ze względu na jego funkcje
techniczną i estetyczną. Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne pozwala na bezproblemową pracę przez lata
użytkowania. Specjalne, boczne umiejscowienie szwów
minimalizuje ilość miejsc podatnych na korozję.
opakowanie

rozmiar

10 szt.
7 szt.

100 mm
120 mm

8

WYLEWKA
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To kolejny ważny element ze względu na jego funkcje
techniczną i estetyczną. Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne pozwala na bezproblemową pracę przez lata
użytkowania. Specjalne, boczne umiejscowienie szwów
minimalizuje ilość miejsc podatnych na korozję.
opakowanie

rozmiar

10 szt.
7 szt.

100 mm
120 mm
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RURA
SPUSTOWA
Optymalna
średnica rury.

Ten element zawiera w sobie zarówno funkcje techniczne
jak i estetyczne. Do zabezpieczenia przepustowości systemu w każdych warunkach pogodowych zastosowaliśmy
optymalną średnicę rury. Podwójnie zabezpieczona powłoka daje gwarancję najwyższej odporności na korozję.
Za walory estetyczne odpowiada wewnętrzny szew dzięki
któremu wyeksponowana na elewacji rura Zenit stała się
ozdobnikiem każdego budynku.
opakowanie

wymiary

rozmiar

54 szt.
40 szt.

1m/3m
1m/3m

100
120

9

HAK DŁUGI NAKROKWIOWY

Bardzo ważnym elementem są haki. To one podtrzymują rynnę, w której gromadzi się
woda czy śnieg. Z tego powodu wykonaliśmy je z grubego płaskownika o długości ponad 250 mm, który utrzyma nawet rosłego dekarza. Montaż haka do rynny był trudny, bo
wymagał dokonywania wielu pomiarów na dachu. Dlatego na hakach Zenit umieściliśmy
znaczniki, a blaszki montażowe można doginać wielokrotnie korygując ustawienie. Przyspiesza to instalację bez ryzyka wycieku.
opakowanie

rozmiar

20 szt.
20 szt.

28 (127 mm)/510mm
33 (153 mm)/550mm

RYNNA ZENIT
ZAPROJEKTOWANA PRZEZ DEKARZY
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Obciążenie
haka stanowi
kilkadziesiąt
kilogramów.
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HAK CZOŁOWY

To rozwiązanie, które nie wymaga praktycznie żadnej
obróbki. Dla ułatwienia montażu zastosowaliśmy regulowane otwory na wkręty. Teraz wystarczy przykręcić haki,
zawiesić rynnę, dogiąć nasze blaszki montażowe i rynna
jest w idealnej odległości od wiatrownicy.
opakowanie

rozmiar

40 szt.
40 szt.

28 (127 mm)
33 (153 mm)
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OBEJMA RURY
SPUSTOWEJ
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Zainstalowana śruba ściągająca obejmę eliminuje ryzyko
odpięcia rury i rozszczelnienia całego systemu. Dzięki temu
prostemu rozwiązaniu wykonawca zyskuje również możliwość
wielokrotnego przymierzenia bez osłabienia materiału. Te
rozwiązanie zostało już docenione przez dekarzy.
opakowanie

rozmiar

42 szt.
32 szt.

100 mm
120 mm
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WKRĘT
MOCUJĄCY

Do obejmy przygotowaliśmy wkręty mocujące o długościach
250 mm i 300 mm. Zastosowanie dwóch długości ułatwia
wyprowadzenie właściwego dystansu rury spustowej do
elewacji.
rozmiar

50 szt.
50 szt.

250 mm
300 mm
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OBEJMA
DOCZOŁOWA

Z myślą głównie o budynkach przemysłowych wprowadziliśmy obejmę doczołową. Umożliwia ona stabilne połączenie rury spustowej z płytą warstwową lub okładziną
ściany trójwarstwowej.
Element ten występuje wyłącznie w powłoce poliestrowej
i wybranych kolorach.
opakowanie

rozmiar

24 szt.
18 szt.

100 mm
120 mm
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opakowanie
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WYŁAPYWACZ
DESZCZÓWKI

Wyłapywacz deszczówki to element przeznaczony do zamocowania w ciągu rury spustowej, wyposażony w siatkę
zatrzymującą liście, które mogłyby spowodować zatkanie
pionu spustowego, służący do skierowania wody do podstawionego zbiornika na deszczówkę. Posiada drzwiczki
z wygodną rączką pozwalającą na uruchomienie zbierania deszczówki. Zebrana woda opadowa może posłużyć
np. do podlewania ogrodu, zastąpić w tym wodę wodociągową i zaoszczędzić na opłatach za wodę z sieci.
rozmiar
100 mm
120 mm
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TRÓJNIK

Trójnik jest elementem, który na zasadzie kolektora pozwala
na włączenie 2 połaci dachu do jednego pionu spustowego.
W przypadku niewielkich, ale wydzielonych fragmentów
dachu nie ma potrzeby wykonywania oddzielnego pionu
spustowego, ale przy wykorzystaniu trójnika można wykorzystać pion rury spustowej z sąsiedniej połaci dachu.
rozmiar
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100 mm
120 mm
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MUFA

Mufa jest „złączką rury spustowej”. Oryginalne elementy
spustowe mają wyprofilowane kielichy do łączenia elementów w jeden ciąg. Mufa pozwala na włączenie do systemu
elementów pochodzących z docinek, w których kielich
został odcięty i wykorzystany w innym pionie spustowym.
rozmiar

50 szt.
50 szt.

100 mm
120 mm
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OSADNIK

Osadnik jest niezbędny, gdy woda z systemu rynnowego
odprowadzana jest do studzienek lub kanalizacji deszczowej.
Pełni funkcję rewizji, wychwytując zanieczyszczenia spływające z dachu. Zgromadzone w osadniku zanieczyszczenia
można łatwo usunąć podnosząc pokrywę. Wykonane są
z polipropylenu i można je stosować do rur spustowych
systemu Zenit.
rozmiar
100 mm
120 mm

RYNNA ZENIT
ZAPROJEKTOWANA PRZEZ DEKARZY
PL-2022-06-15

opakowanie
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ŚLIMAK

Ślimak umożliwia montaż obejmy rury spustowej w warstwie termoizolacji na ścianie. Jest to rozwiązanie przydatne
szczególnie w przypadku, gdy grubość termoizolacji jest
znacząca i inne rozwiązanie wymagałoby zastosowania bardzo długich wkrętów do ściany konstrukcyjnej.
Przy okazji zastosowanie ślimaka eliminuje ryzyko powstania
punktowego mostka termicznego, jaki z pewnością stanowi
stalowy wkręt. Ślimak znajduje zastosowanie wyłącznie
do montażu elementów pionowych systemu orynnowania
(rur spustowych).
opakowanie

rozmiar

40 szt.

uniwersalny do każdej obejmy

19

KOSZ
ZLEWOWY
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Kosz zlewowy odpowiada za odwodnienie dachów płaskich
oraz tarasów. Sprawdza się nawet podczas intensywnych
opadów deszczu i zapobiega przelewaniu się wody opadowej po fasadzie budynku.
opakowanie

rozmiar

1 szt.
1 szt.

100 mm
120 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa System orynnowania Zenit
Powłoka CESAR35, tytan-cynk*, miedź*
Gatunek stali DX52+Z275 (rynny i rury), DX53+Z275 (akcesoria)
Grubość blachy [mm] 0,55
Odporność na korozję RC4 / PN-EN 1462:2006 A
Klasa nośności H (750 N)
Przydatność do mocowania śrubami S
Rozmiary rynien (standardowe) [mm] 105/80*; 127/100; 153/100; 153/120; 192/120/150*
Długość rynien [mm] 2000 / 3000 / 4000
Długość rur [mm] 1000 / 2000 / 3000
* dostępne na zapytanie / czas realizacji 6 tygodni

WYDAJNOŚĆ SYSTEMU
Sposób ustawienia
rynny spustowej
na budynku

Rozmiary systemu RYNNA / RURA
(25) 105/80

(28) 127/100

(33) 153/100

(33) 153/120

< 107 m2

107 m2

150 m2

173 m2

< 203 m2

203 m2

285 m2

329 m2

m2 dotyczą powierzchni efektywnej dachu. Wzór na obliczenie powierzchni całkowitej: P= (½ B + ½ H) L
gdzie: P – powierzchnia całkowita dachu; B – szerokość przy podstawie; H – wysokość dachu, L – długość okapu
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KOLORYSTYKA

3009
wiśnia

7016
grafitowy

8004
ceglasty

8017
czekoladowy brąz

9002
biały

9005
czarny

9006
silver metalic

kolor
127/100
153/100
153/120

7016




8017




9005



3009


8004



9002

9006







ocynk




* na zamówienie – 6 tygodni
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Prezentowane kolory mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Próbki kolorów dostępne są w siedzibie producenta oraz u przedstawicieli handlowych.

tytan
cynk*




miedź*




GWARANCJA
Balex Metal Sp. z o.o. udziela gwarancji na rynny stalowe:

40 LAT

w przypadku korozyjności C1-C3

Balex Metal Sp. z o.o. udziela 40-letniej gwarancji na rynny stalowe Zenit w powłoce poliuretanowej w przypadku
korozyjności C1-C3 (5 lat w przypadku korozyjności C4).
Gwarantuje ochronę przed korozją perforacyjną powodującą
przeciekanie w wyniku wadliwej produkcji lub wad materiału
według warunków podanych w gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna się w dniu zakupu towaru.
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Niniejszy tekst jest reklamą produktu, a nie gwarancją produktową i nie może być stosowane jako taka.
Właściwa gwarancja wystawiana jest na wniosek kupującego.
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INSTRUKCJA MONTAŻU
SYSTEMU

PREZENTACJA
SYSTEMU

FACHOWCY
O SYSTEMIE
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POZNAJ ZALETY
SYSTEMU

POBIERZ
AKTUALNY
KATALOG

DYSTRYBUTOR

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex
Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

BALEX METAL Sp. z o.o.
Infolinia: 801 000 807
tel.: +48 58 778 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora)
WWW.BALEX.EU
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