
O systemie RAIKO®

®

®

System orynnowania RAIKO jest w pe³ni kompletnym systemem odwodnienia

idealnym dla ka¿dego dachu. Bogate doœwiadczenia oraz bliska wspó³praca

z klientami i wykonawcami stanowi¹ podstawê nowoczesnych elementów systemu.

Rozwi¹zania technologiczne ka¿dego, nawet najmniejszego elementu systemu

orynnowania RAIKO s¹ wynikiem d³ugich poszukiwañ i doboru optymalnych

koncepcji, których unikalnoœæ chroni¹ posiadane patenty.
RAIKO to wyj¹tkowy i ³atwy w monta¿u system orynnowania idealnie dopasowany

dla ka¿dego klimatu i ka¿dego obiektu, system, którego walory wizualne subtelnie

podkreœl¹ piêkno ka¿dego budynku.

®

Deszcz pod kontrol¹
System orynnowania RAIKO , w³aœciwie

zmontowany, gwarantuje szybkie i pewne

odprowadzenie wody deszczowej z ca³ej po³aci

dachu.
Rynna RAIKO jest odporna na deformacje

powodowane ciê¿arem wody, zsuwaj¹cego siê

z dachu œniegu lub zalegaj¹cego lodu. Jest równie¿

wykonana z materia³u gwarantuj¹cego jej trwa³oœæ

przez d³ugi czas.
£¹czenia rynien kompensuj¹ zmiany ich d³ugoœci

wywo³ane ró¿nic¹ temperatur bez wp³ywu na

szczelnoœæ systemu.
Ostatecznie idealnie dopasowane elementy

pionowe systemu sprawnie odprowadzaj¹ wodê

poza obrêb budynku.
Dziêki temu, na wiele d³ugich lat, deszcz pozostaje

pod Pañstwa kontrol¹.

®

®

Tak wiêc wybór jest prosty:

system orynnowania RAIKO .
®



Surowiec
Elementy systemu RAIKO® produkowane s¹ w oparciu o szwedzk¹ technologiê
z najwy¿szej jakoœci stali (0,6mm) obustronnie ocynkowanej (275g/m2) i powlekanej
pow³ok¹ Prelaq Nova (2x35µm) - producent SSAB (Szwecja). Pokrycie Prelaq Nova
charakteryzuje siê bardzo du¿¹ g³adkoœci¹ powierzchni i stabilnoœci¹ koloru, a tak¿e
odpowiedni¹ odpornoœci¹ na dzia³anie wód opadowych i zanieczyszczeñ zawartych
w atmosferze. Osiem warstw ochronnych pokrywaj¹cych blachê gwarantuje
doskona³¹ odpornoœæ elementów na korozjê, co wielokrotnie wyd³u¿a czas
eksploatacji systemu. Dlatego system orynnowania RAIKO® charakteryzuje siê
wieloletni¹ wytrzyma³oœci¹, a jego konserwacja sprowadza siê wy³¹cznie do
usuwania zanieczyszczeñ z rynien.

warstwa podk³adowa

warstwa pasywacyjna

pow³oka Prelaq Nova

ocynk

35µm/35µm ISO 2808

EN 10 169-1

40 EN 13523-2

EN 13523-7

+15 C
O

-

8 EN 13523-5

HB-F EN 13523-4

+100 C
O

-

RUV3 prEN 10169-2

RC4 prEN 10169-2

D £E 1.0 -

-na zewn¹trz

6µm (œrednia 3 pomiarów)

1T (ciemne) - 2T (jasne)

zastosowanie

gruboœæ pow³oki

tolerancja gruboœci pow³oki

po³ysk

min. promieñ giêcia

min. temp. formowania

odpornoœæ na uderzenia

twardoœæ

max. temperatura pracy

kategoria UV

odpornoœæ na korozjê

odchy³ka kolorów

Parametr Wartoœæ Norma



Rozmiary i kolorystyka

Proces produkcyjny

Relacje z klientami

System orynnowania RAIKO® dostêpny jest w trzech rozmiarach:
100mm/75mm,
125mm/90mm
150mm/100mm

oraz w 8 wariantach kolorystycznych:
br¹z 434
wiœnia 758
ceg³a 742
czarny 015
grafit 087
bia³y 001

Oferowany wybór wielkoœci i kolorów systemu pozwalaj¹ na indywidualne
dopasowanie systemu do powierzchni i kolorystyki po³aci dachowych oraz elewacji
budynków i hal przemys³owych.

System orynnowania RAIKO® powstaje w oparciu o najnowoczeœniejsz¹ technologiê
t³oczenia blach na zimno. Produkcja realizowana jest w oparciu o bogaty i stale
modernizowany park maszynowy obs³ugiwany przez wysoko wykwalifikowan¹
kadrê. Najwy¿sza dba³oœæ o idealne dopasowanie ka¿dego detalu i utrzymanie sta³ej,
najwy¿szej jakoœci produkcji le¿¹ u podstaw sukcesu naszego systemu.

Niezmiernie wa¿ne s¹ dla nas Pañstwa spostrze¿enia dotycz¹ce u¿ytkowania systemu
orynnowania RAIKO®. Dlatego oddajemy do Pañstwa dyspozycji firmow¹ infoliniê,
gdzie wyczerpuj¹co odpowiemy na ka¿de zapytanie. Wszelkie Pañstwa spostrze¿enia
s¹ przez nas bardzo dok³adnie analizowane i pozwalaj¹ nam wyznaczaæ nowe
kierunki rozwoju produktu.

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

miedziany 778
tytancynkowy 044

Uwaga: kolor 742, 087, 044 i 778 nie jest dostêpny w rozmiarze 100mm/75mm.





Cennik detaliczny

rynna, l=2m

rynna, l=4m

rura spustowa, l=1m

rura spustowa, l=3m

rura spustowa, l=4m

denko uniwersalne

hak combi

hak d³ugi, 210mm

hak longer, 325mm

sztucer

kolanko, k¹t 60°

Cennik wa¿ny od 25.03.2008 roku.
Uwaga: kolor 742, 087, 044 i 778

nie jest dostêpny w rozmiarze 100/75.
Cena brutto podana na bazie 22% podatku VAT.

150 / 100125 / 90100 / 75PRODUKT NAZWA cena
netto

cena
brutto

cena
netto

cena
brutto

cena
netto

cena
brutto

32,40z³

64,80z³

21,20z³

63,60z³

84,80z³

8,60z³

7,40z³

8,70z³

10,15z³

22,40z³

22,40z³

39,53z³

79,06z³

25,86z³

77,59z³

103,46z³

10,49z³

9,03z³

10,61z³

12,39z³

27,33z³

27,33z³

34,40z³

68,80z³

21,40z³

64,20z³

85,60z³

8,80z³

8,30z³

9,40z³

11,23z³

22,00z³

22,00z³

41,97z³

83,94z³

26,11z³

78,32z³

104,43z³

10,74z³

10,13z³

11,47z³

13,70z³

26,84z³

26,84z³

45,40z³

90,80z³

25,80z³

77,40z³

103,20z³

9,40z³

9,30z³

9,90z³

12,10z³

27,00z³

27,00z³

55,39z³

110,78z³

31,48z³

94,43z³

125,90z³

11,47

11,35z³

12,08z³

14,76z³

32,94z³

32,94z³



³¹cznik, l=0,5m

³¹cznik, l=1m

obejma przykrêcana

obejma na bolec

kotwa do obejmy przykrêcanej
152mm/202mm (2 sztuki)

bolec do odejmy
170mm/225mm

naro¿nik wewn., k¹t 90°

naro¿nik wewn., k¹t 135°

naro¿nik zewn., k¹t 90°

naro¿nik zewn., k¹t 135°

rura spustowa
z ko³nierzem

trójnik

wylewka, k¹t 60°

z³¹cze rynny

Infolinia:
+48 (58) 340-20-40

info@raiko.com

cena
brutto

cena
netto

cena
brutto

cena
netto

cena
brutto

cena
netto

150 / 100125 / 90100 / 75
NAZWAPRODUKT

12,90z³

25,70z³

7,10z³

8,10z³

2,50/4,00 z³ 2,50/4,00 z³ 2,50/4,00 z³

6,00/6,40 z³ 6,00/6,40 z³ 6,00/6,40 z³

15,74z³

31,35z³

8,66z³

9,88z³

3,05/4,88 z³ 3,05/4,88 z³ 3,05/4,88 z³

7,32/7,81 z³ 7,32/7,81 z³ 7,32/7,81 z³

13,90z³

27,90z³

7,50z³

8,50z³

16,96z³

34,04z³

9,15z³

10,37z³

14,90z³

29,90z³

8,20z³

9,20z³

18,18z³

36,48z³

10,00z³

11,22z³

57,40z³

75,49z³

70,03z³

92,10z³

59,40z³

77,65z³

72,47z³

94,74z³z³

72,80z³

81,97z³

88,82z³

100,01z³

57,40z³

75,49z³

70,03z³

92,10z³

59,40z³

77,65z³

72,47z³

94,74z³

72,80z³

81,97z³

88,82z³

100,01z³

32,50z³ 39,65z³ 33,40z³ 40,75z³ 49,90z³ 60,88z³

92,60z³ 112,97z³ 95,00z³ 115,90z³ 110,00z³ 134,20z³

24,00z³ 29,28z³ 24,20z³ 29,52z³ 31,90z³ 38,92z³

11,30z³ 13,79z³ 11,40z³ 13,91z³ 12,30z³ 15,01z³

Cennik wa¿ny od 25.03.2008 roku.
Uwaga: kolor 742, 087, 044 i 778

nie jest dostêpny w rozmiarze 100/75.
Cena brutto podana na bazie 22% podatku VAT.



spe³nia przepisy EN 612: 1996 Dyrektyw

rynny dachowe i rury spustowe z blachy
EN 612+AC: 1999 z dnia 9 luty 1999 r.

do którego odnosi siê niniejsza deklaracja,
jest zgodny z norm¹ i dokumentami normatywnymi

SYSTEM ORYNNOWANIA RAIKO
deklarujemy z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e wyrób

ul. Wybickiego 27/3, 81-842 Sopot

My, DABLEX Sp. z o.o.

DEKLARACJA ZGODNOŒCI





15 lat

Niniejszym gwarantujemy

ochronê przed korozj¹ perforacyjn¹

Systemu orynnowania RAIKO

z blachy stalowej powlekanej.

Gwarancja udzialana jest na okres

licz¹c od dnia sprzeda¿y

wed³ug warunków podanych

w dalszej czêœci

GWARANCJA



WARUNKI GWARANCJI
Producent gwarantuje dla produkowanego przez siebie systemu orynnowania,
¿e w wyniku ewentualnych wad materia³owych lub produkcyjnych w okresie 15 lat
od daty rozpoczêcia okresu gwarancji nie nast¹pi korozja perforacyjna.

1. Nabywca systemu orynnowania na podstawie faktury zakupu i dokumentacji gwarancji
udowodni pochodzenie wadliwego elementu.

2. Zamontowanie produktu nast¹pi³o zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w chwili sprzeda¿y instrukcj¹ monta¿u.
3. Produkt nie zosta³ zamontowany w œrodowisku szczególnie nara¿onym na korozjê,

która mo¿e oddzia³ywaæ na pow³okê blachy.
4. Produkt nie zosta³ uszkodzony po wydaniu go z magazynu Producenta

(uszkodzenie w trakcie transportu, prac remontowych, monta¿ niezgodnie ze sztuk¹ dekarsk¹).
5. Pisemna reklamacja wad zosta³a wniesiona sprzedawcy w okresie 1-go miesi¹ca licz¹c od dnia,

gdy zosta³a wykryta lub nale¿a³o j¹ wykryæ.
6. Dat¹ zg³oszenia reklamacji jest dzieñ przekazania jej wraz z niezbêdnymi dokumentami

w siedzibie Producenta.

1. Reklamacjê w formie pisemnej nale¿y zg³osiæ na adres dystrybutora lub bezpoœrednio
u Producenta (Dablex Sp. z o.o., 80-298 Gdañsk, ul. Radarowa 165).
Reklamacja musi zawieraæ dane osoby reklamuj¹cej wraz z adresem i telefonem kontaktowym.
Do³¹czyæ nale¿y równie¿ dokument zakupu i gwarancjê.

2. Producentowi lub jego przedstawicielowi nale¿y umo¿liwiæ na w³asny koszt dostêp do
reklamowanego materia³u w celu dokonania przegl¹du wady.

3. Producent w terminie 60 dni od otrzymania kompletnego zg³oszenia reklamacyjnego
poinformuje zainteresowanego o podjêtych decyzjach.

WARUNKI GWARANCJI

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Gwarancja obejmuje elementy systemu orynnowania produkowane po dniu 1 stycznia 2001 roku.
2. W przypadku reklamacji z tytu³u gwarancji uznanej w okresie 5 lat od daty sprzeda¿y

Producent w ci¹gu 30 dni od uznania reklamacji usunie wadê w sposób, jaki uzna za wystarczaj¹cy
dla jej wykluczenia.

3. W przypadku reklamacji z tytu³u gwarancji uznanej po okresie 5 lat od daty sprzeda¿y
Producent w ci¹gu 30 dni od uznania reklamacji usunie wadê w sposób, jaki uzna za wystarczaj¹cy
dla jej wykluczenia, z uwzglêdnieniem amortyzacji w wysokoœci okreœlonej przez producenta.

4. Producent na podstawie niniejszej gwarancji nie bierze odpowiedzialnoœci za dalsze uszkodzenia,
wynik³e z wad dostarczonego produktu.

5. W przypadku wymiany reklamowanych wadliwych produktów w ramach gwarancji,
za czas wa¿noœci gwarancji uznawany jest okres 15 lat pocz¹wszy od pierwotnej daty sprzeda¿y.

6. Producent decyduje o rodzaju i zakresie zastosowanych œrodków zapewniaj¹cych usuniêcie wad.
7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje ró¿nic w kolorach poszczególnych elementów systemu.

ZAKRES REKLAMACJI



system orynnowania
powierzchnia dachu

1 spust 2 spusty

do 50m²100 / 75 50m - 100m² ²

50m - 100m² ²125 / 95 100m - 150m² ²

100m - 150m² ²150 / 100 150m - 200m² ²

Tabela wydajnoœci systemu orynnowania RAIKO

Informacje ogólne:
!

!

!

!

!

Upewnij siê, ¿e posiadasz wszystkie niezbêdne elementy systemu
w wystarczaj¹cych iloœciach.
Pamiêtaj, ¿e rynna powinna wystawaæ poza krawêdŸ po³aci dachowej
przynajmniej po³ow¹ swojej œrednicy.
Zwróæ uwagê, by rynna by³a nieco ni¿ej linii przed³u¿enia powierzchni dachu,
tak, aby nie stanowiæ oparcia dla zsuwaj¹cego siê œniegu.
Zachowaj spadek rynny w kierunku rury spustowej ok. 3-5mm/mb.
Pamiêtaj, aby krawêdŸ wewnêtrzna rynny by³a wy¿sza o 6-10mm od jej
zewnêtrznej krawêdzi.

Instrukcja monta¿u

Gratulujemy Pañstwu wyboru systemu orynnowania RAIKO®, systemu, dziêki
któremu bêdziecie Pañstwo mieli przez d³ugie lata deszcz pod kontrol¹.
W³aœciwy monta¿ systemu gwarantuje Pañstwu szybkie i pewne odprowadzenie wody
z po³aci dachowych przez ca³y czas jego u¿ytkowania oraz ograniczenie zabiegów
konserwacyjnych wy³¹cznie do oczyszczania rynien z liœci.
Dlatego, aby zagwarantowaæ Pañstwu pe³ne zadowolenie z naszego produktu
przedstawiamy wskazówki i porady monta¿owe. Prosimy o zapoznanie siê z nimi
przed monta¿em systemu orynnowania RAIKO®.



Monta¿ systemu orynnowania RAIKO®

Monta¿ haków:

[1]

[2]

Monta¿ sztucera:

[3]

[4]

Monta¿ rynien, naro¿ników i denek:

[5]

[6]

[7]

Monta¿ rur spustowych:

[8]

UWAGA:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Haki œrednie (HKS) i haki d³ugie (HKD) do monta¿u na krokwiach, ³atach lub deskach
zaginamy w celu uzyskania odpowiedniego spadku rynny (3-5mm/mb).
Haki combi (HKC) s³u¿¹ do bezpoœredniego monta¿u na desce czo³owej z zachowaniem
odpowiedniego spadku rynny (3-5mm/mb).
Haki mocujemy w odstêpach, co 60-90cm, haki skrajne umieszczamy w odleg³oœci ok.
10cm od koñców rynny.
Nale¿y pamiêtaæ, aby za³o¿yæ hak na ka¿d¹ stronê naro¿nika.
Monta¿ haków rozpoczynamy od przytwierdzenia haków skrajnych, po czym przeci¹gamy
miêdzy nimi linkê wyznaczaj¹c¹ liniê monta¿u pozosta³ych haków.
W przypadku zastosowania dwóch rur spustowych haki mocujemy od œrodka ze spadkiem
w kierunku tych rur.

Ustalamy na rynnie miejsce, w jakim osadzona bêdzie rura spustowa, nastêpnie wycinamy
pi³k¹ do metalu otwór (uwaga: nie u¿ywaæ do tego szlifierki k¹towej).
Wywijamy na zewn¹trz krawêdzie ciêcia tak, aby u³atwiæ odp³yw wody do sztucera.
Montujemy sztucer (SZT) na rynnê wprowadzaj¹c jego wygiêt¹ krawêdŸ w zewnêtrzne
wywiniêcie rynny. Nastêpnie dociskamy sztucer do rynny i mocujemy go poprzez wygiêcie
uchwytów puszkowych do wewnêtrznej krawêdzi rynny.

Osadzamy rynny (RYN) i naro¿niki (NAW, NAZ) rozpoczynaj¹c do rynny z zamontowanym
sztucerem, wpinaj¹c stronê wewnêtrzn¹ rynny w uchwyt na haku, a nastêpnie wciskaj¹c
zewnêtrzn¹ krawêdŸ w zatrzask. Nastêpnie montujemy pozosta³e rynny i naro¿niki.
Stosuj¹c z³¹cze rynny (ZLR) uszczelniamy wszystkie po³¹czenia miêdzy rynnami i
naro¿nikami. Nale¿y zwróciæ uwagê, by po³¹czenia znajdowa³y siê w równej odleg³oœci
miêdzy hakami.
Z³¹cze rynny zak³adamy na tyln¹ czêœæ rynny uwa¿aj¹c, by uszczelka znajdowa³a siê na
œrodku z³¹cza. Nastêpnie zak³adamy klamrê na przedni¹ czêœæ drugiej rynny lub naro¿nika
zamykaj¹c po³¹czenie i zabezpieczaj¹c je przez zagiêcie blaszki.
Rynny i naro¿niki dopasowujemy z zachowaniem 2-3mm odstêpu miêdzy nimi dla
kompensacji zmian d³ugoœci.
Denka (DEN) mocujemy na koñcach rynny, nanosz¹c uprzednio w ich ³ukowate wg³êbienia
niewielk¹ iloœæ silikonu dekarskiego. Nastêpnie osadzamy denko i dociskamy przednie
ucho na wywiniêciu rynny, tylne ucho zaginamy za rynn¹.

Wyznaczamy na murze liniê, wzd³u¿ której przebiegaæ bêdzie rura spustowa. Nastêpnie
przyk³adaj¹c obejmê rynny (OBP) zaznaczamy miejsce jej mocowania i przygotowujemy
otwory mocuj¹ce. Obejmê montuje siê przy pomocy ko³ków rozporowych. W przypadku
monta¿u do œciany ocieplonej styropianem nale¿y zastosowaæ odpowiedniej d³ugoœci
kotwy (KTO).
Pierwsz¹ obejmê montujemy bezpoœrednio pod kolankiem, a ostatni¹ przed wylewk¹.
Maksymalna odleg³oœæ miêdzy obejmami nie powinna przekraczaæ 2 m.
Po zamocowaniu rur nabijamy z³¹czki na obejmy u¿ywaj¹c przek³adki z drewna.
Na koniec rury spustowej mocujemy wylewkê (WYL) lub, w przypadku odprowadzania
wody do kanalizacji, rurê spustow¹ z ko³nierzem (RSK).

Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym oczyszczeniu rynny z wyciêtych kawa³ków blachy i
opi³ków. Pozostawione resztki rdzewiej¹ i przebarwiaj¹ powierzchniê blachy.



k¹t

k¹t

d³ugi

œredni

combi

uniwersalne

zewnêtrzny

wewnêtrzny

Rura spust. z ko³nierzem

Kotwy (komplet 2 szt.) 152/202mm

170/225mmBolec do obejmy

Obejma przykrêcana / Obejma na bolec

Trójnik rury spustowej

WYMIARNAZWA TOWARU

Wylewka

Rura spustowa

£¹cznik

Kolanko

Sztucer

Hak rynny

Z³¹cze rynny

Denko rynny

Naro¿nik rynny

Rynna

iloœæ
w szt.

waga
w kg

iloœæ
w szt.

waga
w kg

iloœæ
w szt.

waga
w kg

UWAGI:

rêkaw foliowy

stojak metalowy 80 cm / d³ugoœæ elementu / 80 cm

karton 40 cm / 40 cm / 40 cm

karton 40 cm / 40 cm / 16 cm

paleta EURO 80 cm / 120 cm / 160 cm

paleta EURO 80 cm / 120 cm / 64 cm

Iloœæ i waga elementów systemu orynnowania RAIKO
w opakowaniach zbiorczych



100/75 125/90 150/100

Sztucer

Kolanko, k¹t 60

£¹cznik
l=0.5m

l=1m

087 087742 742434 434758 001 001 778 044 001 778 044015 015758 758434 015

Dablex Sp. z o.o., ul. Radarowa 75, 80-298 Gdañsk
tel:+48 (58) 340 20 40, fax: +48 (58) 340 20 80, email: info@raiko.com

Osoba odpowiedzialna za zamówienie

Uwagi:

dostawa DABLEX
(wed³ug umowy)

odbiór w³asny

Nazwa firmy
(pieczêæ)

Data

Numer zamówienia

Zamówienie

l=2m
Rynna

Rura
spustowa

Denko uniwersalne

Hak rynny

l=4m

l=1m

l=3m

l=4m

combi

d³ugi

longer

Obejma przykrêcana

Obejma na bolec

Kotwa
do obejmy
przykrêcanej

Bolec
do obejmy

Naro¿nik,
k¹t 90

Naro¿nik,
k¹t 135

152mm
(2 sztuki)

170mm

202mm
(2 sztuki)

225mm

wewnêtrzny

zewnêtrzny

wewnêtrzny

zewnêtrzny

Rura spustowa z ko³nierzem

Trójnik

Wylewka

Z³¹cze rynny


