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WPROWADZENIE
O RAIKO®

RAIKO® jest jednym z pierwszych systemów rynnowych na rynku europejskim, wytwarzanym ze stali powlekanej, obecnym na rynku już 

od 1989 roku. W ciągu ponad 25 lat opracowano najlepsze rozwiązania technologiczne gwarantujące wysoką niezawodność, trwałość i 

maksymalną wydajność produktów. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją jakości systemów rynnowych RAIKO®!

Po przejęciu przez spółkę RRS fabryk oraz technologii z rąk firmy Dablex w 2013 roku, procesy produkcyjne systemów orynnowania 

RAIKO® są stale rozwijane w oparciu o najnowsze dostępne technologie oraz nowoczesne metody kontroli i zarządzania.

MISJA

Głównym celem firmy jest obsługa klienta na najwyższym poziomie. Dlatego wiele uwagi poświęca się systematycznemu szkoleniu 

personelu, rozbudowie sieci dystrybucji i poprawie realizacji zamówień.

Dynamiczny rozwój firmy, dbałość o jakość produkcji i osobista komunikację ze wszystkimi klientami zapewnia stabilną pozycję na szczy-

cie listy dostawców europejskich systemów rynnowych.

PRODUKTY RAIKO®

RRS sp. z o.o. S.K.A. produkuje dwa rodzaje stalowych systemów rynnowych: RAIKO® Premium oraz RAIKO® Platinum, które są dostępne 

w trzech rozmiarach (szerokość / średnica, w mm) - 100/75, 125/90 oraz 150/100. Wszystkie produkty cechują się wyjątkową 

wydajnością oraz niespotykaną wszechstronnością dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych kolorów.

Systemy są produkowane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, dzięki którym pozostają trwałe przez wiele lat. Zastoso-

wana stal produkowana jest przez uznanych na świecie producentów - SSAB (RAIKO® Premium) oraz ArcelorMittal (RAIKO® Platinum).

JAKOŚĆ

Długość udzielanej gwarancji przez producenta jest dowodem wysokiej jakości produktów. Właśnie dlatego, na system RAIKO® Premium 

udzielamy 30-letniej gwarancji!



WPROWADZENIE
O RAIKO®

RAIKO® jest jednym z pierwszych systemów rynnowych na rynku europejskim, wytwarzanym ze stali powlekanej, obecnym na rynku już 

od 1989 roku. W ciągu ponad 25 lat opracowano najlepsze rozwiązania technologiczne gwarantujące wysoką niezawodność, trwałość i 

maksymalną wydajność produktów. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją jakości systemów rynnowych RAIKO®!

Po przejęciu przez spółkę RRS fabryk oraz technologii z rąk firmy Dablex w 2013 roku, procesy produkcyjne systemów orynnowania 

RAIKO® są stale rozwijane w oparciu o najnowsze dostępne technologie oraz nowoczesne metody kontroli i zarządzania.

MISJA

Głównym celem firmy jest obsługa klienta na najwyższym poziomie. Dlatego wiele uwagi poświęca się systematycznemu szkoleniu 

personelu, rozbudowie sieci dystrybucji i poprawie realizacji zamówień.

Dynamiczny rozwój firmy, dbałość o jakość produkcji i osobista komunikację ze wszystkimi klientami zapewnia stabilną pozycję na szczy-

cie listy dostawców europejskich systemów rynnowych.

PRODUKTY RAIKO®

RRS sp. z o.o. S.K.A. produkuje dwa rodzaje stalowych systemów rynnowych: RAIKO® Premium oraz RAIKO® Platinum, które są dostępne 

w trzech rozmiarach (szerokość / średnica, w mm) - 100/75, 125/90 oraz 150/100. Wszystkie produkty cechują się wyjątkową 

wydajnością oraz niespotykaną wszechstronnością dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych kolorów.

Systemy są produkowane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, dzięki którym pozostają trwałe przez wiele lat. Zastoso-

wana stal produkowana jest przez uznanych na świecie producentów - SSAB (RAIKO® Premium) oraz ArcelorMittal (RAIKO® Platinum).

JAKOŚĆ

Długość udzielanej gwarancji przez producenta jest dowodem wysokiej jakości produktów. Właśnie dlatego, na system RAIKO® Premium 

udzielamy 30-letniej gwarancji!



RAIKO® Premium

NA WSZYSTKIE KOMPONENTY “RAIKO® Premium” UDZIELAMY

30 LAT GWARANCJI
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Warstwa cynku (Z275)

Warstwa pasywacyjna

Stalowy rdzeń (0.6 mm)A
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C Powierzchnia wzmocniona

powłoką “Plexiglass”

Warstwa podkładowa (10 µ)

Warstwa GreenCoat RWS (25 µ)
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Elementy systemu rynnowego RAIKO® Premium wykonane są z 

najwyższej jakości stali GreenCoat® RWS produkowanej przez 

szwedzki koncern stalowy SSAB. Pokryta jest z obu stron mocną 

warstwą farby o grubości 35 mikronów, a stalowy rdzeń 

o grubości 0,6 mm po obu stronach pokryty jest grubą 

warstwą cynku (275 g / m²) co zapewnia długotrwałą odporność 

antykorozyjną.

Optymalna grubość powłoki lakierniczej zapewnia dobrą 

odporność na zużycie i wpływ warunków atmosferycznych, a także 

oznacza inteligentne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Powłoka ta jest odporna na agresywne pierwiastki chemiczne 

rozpuszczone w wodzie deszczowej i na zanieczyszczenie 

powietrza. Dzięki tym cechom system rynnowy RAIKO® Premium 

zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i pozwala na 

kilkukrotnie dłuższą eksploatację niż inne systemy rynnowe. 

Unikatowa powłoka stali GreenCoat® RWS w systemie RAIKO® 

Premium jest zgodna z europejską normą EN10169+A1.
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Powłoka GreenCoat® RWS stosowana do wyrobu komponentów 

RAIKO® Premium jest wyjątkowa, ponieważ jej zewnętrzna warst-

wa farby zawiera małe cząstki polimeru - PMMA (polimetylome-

takrylan), znany również jako plexiglass. Sprawiają one, że poma-

lowana powierzchnia jest szczególnie twarda i odporna na 

zewnętrzne uszkodzenia. Dlatego też system ma znacznie większą 

odporność na obciążenia i ścieranie np. instalację, czyszczenie, 

zamarznięty śnieg, dzięki czemu ta powłoka zachowuje swój 

początkowy kolor i jasność przez lata.

System RAIKO® Premium można łatwo dopasować do projektu 

budynku i dachu, ponieważ dostępny jest aż w 12 kolorach.

GreenCoat® RWS Przekrój górnej warstwy farby

LAKIER

CZĄSTECZKI
„PLEXIGLASS“

WARSTWA FARBY
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*Kolory w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych

MIEDŹ

SSAB 087
RAL            7011

SSAB 036
RAL            7016

SSAB 015
RAL            9005

SSAB 758
RAL            3009

SSAB 444
RAL            8019

SSAB 044
RAL            7037

SSAB 001
RAL            9002

SSAB 434
RAL            8017

SSAB 742
RAL            8004

SSAB 781
RAL            3005

SSAB 778
RAL            8003

CZERWONE WINOWIŚNIACEGŁABRĄZCIEMNY BRĄZ

CZARNY ZIELONYANTRACYTGRAFITSREBRNYBIAŁY

SSAB 830
RAL            6020
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1. Rynna
    2 m / 3 m / 4 m

2. Rura spustowa
   1 m / 2 m / 3 m / 4 m

3. Hak combi

4. Hak średni, 75

5. Hak długi, 210

6. Hak “longer”, 325

7. Narożnik wewnętrzny, 90°

8. Narożnik zewnętrzny, 90°

9. Narożnik wewnętrzny, 135°

10. Narożnik zewnętrzny, 135°

11. Denko,

12. Denko głębokie,

13. Sztucer

14. Złącze rynny

15. Kolanko, 60°

16. Łącznik
      0,5 m / 1 m 

17. Obejma rury przykręcana

18. Obejma rury na bolec

19. Bolec do obejmy, 150 

20. Bolec do obejmy, 225

21. Bolec do obejmy, 300

22. Trójnik

23. Wyłapywacz deszczu

24. Wylewka

25. Rura z kołnierzem

26. Osadnik

27. Kolanko elastyczne
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SYSTEM

100/75

125/90

150/100

1 spust [X]

up to 50 m2

50 m2 - 100 m2

50 m2 - 100 m2

100 m2 - 150 m2

100 m2 - 150 m2

150 m2 - 200 m2

2 spusty [Y]

Okrągły kształt systemu rynnowego RAIKO® Premium nada 

Twojemu budynkowi elegancji. Właściwie dopasowane elementy 

zapewnią niezawodność systemu i wodoszczelność. Wybór 

spośród trzech rozmiarów ułatwia dopasowanie go do domu lub 

znacznie większego budynku przemysłowego. 

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby obliczyć rozmiar systemu rynnowego 

i ilość potrzebnych do zainstalowania rur spustowych. Należy pamiętać, 

że jedna rura spustowa może odprowadzić wodę zebraną z 10 metrów 

rynny. 

SYSTEM W 3 ROZMIARACH

100 mm 75 mm 125 mm 90 mm 150 mm 100 mm

2 Rura spustowa

1 Rynna
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Haki RAIKO® Premium produkowane są z grubej stali 4 mm. 

dlatego struktura jest silna, a rynna może wytrzymać duże 

przypadkowe przeciążenia (np. osuwanie się śniegu z dachu). 

Uniwersalne haki można przymocować do płyty przedniej lub 

krokwi. Ponieważ haki są przedłużone, rynnę można zainstalować 

nawet w najbardziej niewygodnych warunkach. 

Jeśli hak zostanie zamocowany na odległość nie większą niż 600 mm, 

rynna będzie stabilna. Skuteczne odwadnianie wymaga pochylenia 

rynny w kierunku rury spustowej, które powinno wynosić ok. 3-5 mm na 

metr bieżący. 

JEŻELI DŁUGOŚĆ SPADKU DACHU PRZY RYNNIE PRZEKRACZA 10 

METRÓW, INSTALACJA HAKÓW MUSI ZACZYNAĆ SIĘ OD ŚRODKA, 

ROZDZIELAJĄC NACHYLENIE W DWIE STRONY I KIERUJĄC ODPŁYW 

WODY W KIERUNKU KOŃCÓW RYNNY

100 mm

max 600 mm

3-
5 

m
m

/m

Hak
rynny średni

75

Hak
rynny długi

210

Hak
rynny longer

325

H
ak
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om

bi
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4

5

6
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90O

135O

Narożniki systemu RAIKO® Premium można wykorzystać do 

połączenia rynny zarówno na wewnętrznych jak i zewnętrznych 

narożnikach dachu. Ich zaletą jest to, że mogą one łączyć rynnę 

dachu pod kątem 90 oraz 135 stopni. 

Złącze rynnowe służy do łączenia rynien i narożników, w związku 

z czym żadne wystające elementy nie pozostają w obszarze 

odprowadzania wody. Użycie złączek rynnowych pozwala zmini-

malizować gromadzenie się liści, gałęzi i innych śmieci w rynnach.

W PRZYPADKU DACHU CZTEROSPADOWEGO, RURY SPUSTOWE

MUSZĄ BYĆ ZAMONTOWANE PO DŁUŻSZEJ STRONIE

DACH JEDNOSPADOWY

DACH CZTEROSPADOWYDACH ZESPOLONY

INSTALACJA RUR SPUSTOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU DACHU

7 Narożnik wewnętrzny, 90°

8 Narożnik zewnętrzny, 90°

10 Narożnik zewnętrzny, 135°

9 Narożnik wewnętrzny, 135°
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Denka obu typów są uniwersalne, odpowiednie do montażu po lewej 

jak i prawej stronie rynny. Wszystko, czego potrzebujesz, to usunięcie 

(przycięcie lub zgięcie) zakładki po wybranej stronie. Na połączeniu 

między denkiem a rynną, przy montażu użyj kitu dekarskiego.

11 Denko

12 Denko głębokie
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Sztucer  łączący  rynnę z 

rurą spustową zapewnia 

estetyczne połączenie tych 

elementów.

Możesz sam wybrać miejsce 

odpływu wody, wystarczy 

wyciąć otwór w pożądanym 

miejscu rynny, który będzie 

starannie przykryty sztucer-

em.

Złącze rynnowe z klamrą 

blokującą służy do silnego 

połączenia rynien lub 

narożników (zachowaj ok. 3-4 

mm szczelinę pomiędzy rynn-

ami ze względu na wahania 

temperatury).

Klamra blokująca ułatwia 

późniejszą regulację lub 

naprawę systemu.

WYTNIJ OTWÓR W RYNNIE O ŚREDNICY OK. 8-10 CM I 

WYGNIJ KRAWĘDZIE W KIERUNKU RURY SPUSTOWEJ, 

A NASTĘPNIE POMALUJ SPECJALNĄ FARBĄ, ABY 

ZAPEWNIĆ LEPSZĄ OCHRONĘ PRZED KOROZJĄ.

NIE UŻYWAJ SZLIFIERKI KĄTOWEJ DO

CIĘCIA ELEMENTÓW SYSTEMU!

Rynnę można zabezpieczyć przed osuwaniem się śniegu 

instalując ją 10-20 mm poniżej krawędzi linii dachu. Nie jest 

to konieczne, jeśli na dachu zamontowane są osłony 

przeciwśniegowe. Krawędź dachu powinna znajdować się w 

pośrodku rynny - to zagwarantuje właściwy odpływ wody. 

10 - 20 mm

X - szerokość rynny

1/3 X

13 Sztucer

14 Złącze rynny
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Uniwersalne kolanko umożliwia 

instalację systemu RAIKO® 

Premium nawet na najbardziej 

skomplikowanych dachach. Możl-

wość łatwego łączenia kolanek z 

łącznikami pod dowolnymi kątami i  w 

różnych odległościach jest nieoceniona, 

kiedy musisz ominąć przeszkody na 

ścianach. Kolanko nie bez powodu nazywa 

się uniwersalnym, ponieważ jego szerszy 

koniec jest łatwy do włożenia zarówno w 

węższy jak i szerszy koniec rury spustowej.

Łącznik rury spustowej (przedłużenie) będzie 

przydatne do odprowadzania wody z dachów 

złożonych, gdy pozostałe elementy zostaną 

dodatkowo połączone w jeden, cały system.

Ten komponent łatwo jest przeciąć  

na dwa krótsze, przy czym jeden 

koniec jest węższy. Jest to 

doskonałe rozwiązanie, jeśli 

instalacja systemu rynnowego 

wymaga krótszych rur spustowych, 

które są węższe na jednym końcu.

Użyj tabeli, aby obliczyć długość komponentów potrzebnych do 

zainstalowania rury spustowej od krawędzi dachu. Ze względu 

na uniwersalne połączenie kolana 60°, jeden koniec rury 

spustowej może być węższy.

* Podane wymiary obejmują przestrzeń 40 mm, która pojawia 

się w miejscu połączenia obejmy zaciskowej rury spustowej.
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Obejmy zaciskowe systemu rynnowego RAIKO® Premium 

utrzymają rurę spustową w stabilności, a innowacyjne 

rozwiązania techniczne umożliwiają ich łatwą instalację. 

Uniwersalna obejma zaciskowa z uchwytami mocującymi (tzw. 

obejma przykręcana), będzie odpowiednia do zamocowania na 

stabilnej powierzchni (np. blacha, drewno). Jeśli chcesz przesunąć 

rurę spustową dalej od ściany lub jeśli powierzchnia mocowania 

jest nieodpowiednia (np. grubsza elewacja, zaprawa, lub izolacja 

termiczna ściany), możesz zamontować obejmę rury spustowej na 

bolec. Bolce mocujące do tego rodzaju obejm dostępne są w 

trzech różnych długościach.

17 Obejma rury spustowej
przykręcana

18Obejma rury spustowej
na bolec
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Nieoceniony element, który łączy 

rury spustowe przy różnych 

nachyleniach dachu. Użycie 

trójnika w takich sytuacjach 

zmniejsza liczbę elementów 

niezbędnych do montażu 

systemu, co przekłada się na 

oszczędność, oraz estetyczny wygląd budynku. W 

przypadku instalacji trójnika rury spustowej 

należy zawsze obliczyć (zgodnie z Tabelą 10), czy 

powierzchnia spadku dachu, połączona przez 

dwie rury spustowe, nie przekracza zalecanego 

obszaru.

Jest to doskonały sposób na 

zbieranie wody deszczowej z 

dachu do zbiornika maga-

zynowego umieszczonego na 

rurze spustowej. Może być 

stosowany do podlewania 

roślin lub do innych zastoso-

wań domowych. Oszczędzanie 

wody w ten sposób pomaga 

dbać o środowisko. 

ABY MAKSYMALNIE WYDŁUŻYĆ CZAS BEZAWARYJNEJ 

EKSPLOATACJI SYSTEMU RYNNOWEGO, ZALECAMY 

COROCZNĄ KONTROLĘ I OCZYSZCZENIE RYNIEN Z LIŚCI

I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

22Trójnik

23 Wyłapywacz deszczu
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Dzięki zastosowaniu uniwersalnego osadnika drenażowego i 

elastycznego kolanka wraz z wlotem gruntowym, system rynnowy 

RAIKO® Premium można podłączyć do podziemnej kanalizacji 

deszczowej. Te elementy są odporne na zamarzanie. Osadnik 

zatrzymuje liście i inne zanieczyszczenia w specjalnym koszyku, 

aby zapobiec przedostawaniu się ich do systemu odwadniającego. 

Otwierana pokrywa umożliwia łatwe czyszczenie osadnika w 

dowolnym momencie.

Wylewkę można wykorzystać do 

zakończenia drogi odprowadza-

nia wody deszczowej przez rurę 

spustową. Jej zaokrąglone 

wykończenie zapewnia jej

większą sztywność i doskonały 

wygląd. Ponadto, takie wykończ-

enie wylewki (brak ostrych 

krawędzi) będzie chronić np. 

dzieci przed przypadkowym 

skaleczeniem podczas zabawy 

przed domem.

Jeśli na Twoim podwórku zainstalowa-

ny jest drenaż podziemny, zalecamy 

zastosowanie rury z uziemieniem (tzw. 

rury z kołnierzem). Połączy ona rurę 

spustową z systemem odwadniającym. 

Kołnierz będzie stylowo zakrywać 

nawet najbardziej niedopasowane 

połączenia. Subtelne wykończenie rury 

z kołnierzy pomoże zachować 

estetyczny wygląd fasady. 

ELEMENTY DODATKOWE

24Wylewka

27Kolanko elastyczne

25 Rura z kołnierzem

26 Osadnik
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RAIKO® Platinum to najbardziej niezawodny system rynnowy, 

zaprojektowany do szczególnie agresywnego środowiska, 

nasyconego chlorkami (solami) lub amoniakiem. Komponenty tego 

systemu produkowane są ze stali o grubości 0,6 mm, która jest 

pokryta unikalnym stopem Magnelis® ZM310 (310g / m2). Stal 

wykorzystywana do produkcji tego systemu, wytwarzana jest 

przez niemiecki koncern stalowy ArcelorMittal.

Skład chemiczny powłoki Magnelis® zapewnia najlepszą ochronę 

antykorozyjną, ponieważ jej rdzeń (cynk) jest wzbogacony o 3,5% 

aluminium i 3% magnezu. Dzięki takiej ilości magnezu na całej 

powierzchni tworzy się trwała warstwa ochronna, szczególnie 

skuteczna w ochronie przed korozją. Powłoka Magnelis® zapewnia 

dziesięciokrotnie lepszą ochroną antykorozyjną niż alternatywne 

produkty galwanizowane, na przykład standardowa stal 

ocynkowana ogniowo.
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Powłoka stali Magnelis®, z której produkowany jest system rynnowy 

RAIKO® Platinum zapewnia dłuższą aktywną ochronę rdzenia 

stalowego. Dezintegracja tego stopu w środowisku amoniakowym, 

zajmuje siedem razy więcej czasu niż w przypadku standardowego 

cynku. Zapewnia również lepszą ochronę antykorozyjną w 

środowisku alkalicznym (gdy pH wynosi 10 do 13). Ponadto ma lepszą 

ochronę katodową równoważnej powłoki cynkowej i otwartych 

krawędzi cięcia, ponieważ cienka warstwa cynku wzbogaconego 

magnezem zapobiega reakcjom korozyjnym.

Właśnie dlatego elementy systemu RAIKO® Platinum mają 

zapewnioną całkowitą ochronę przed korozją - włącznie z 

krawędziami.

NA WSZYSTKIE ELEMENTY  “RAIKOⓇ Platinum” UDZIELAMY

10 LAT GWARANCJI

TEST W KOMORZE SOLNEJ

powłoka o grubości 20 µm po obu stronach

POWŁOKA

UTRATA WAGI W NAJOSTRZEJSZYCH WARUNKACH
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Aluzinc Zn-Al HDGSMagnelis®
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Powłoka stali Magnelis®, z której produkowany jest system rynnowy 

RAIKO® Platinum zapewnia dłuższą aktywną ochronę rdzenia 

stalowego. Dezintegracja tego stopu w środowisku amoniakowym, 

zajmuje siedem razy więcej czasu niż w przypadku standardowego 

cynku. Zapewnia również lepszą ochronę antykorozyjną w 

środowisku alkalicznym (gdy pH wynosi 10 do 13). Ponadto ma lepszą 

ochronę katodową równoważnej powłoki cynkowej i otwartych 

krawędzi cięcia, ponieważ cienka warstwa cynku wzbogaconego 

magnezem zapobiega reakcjom korozyjnym.

Właśnie dlatego elementy systemu RAIKO® Platinum mają 

zapewnioną całkowitą ochronę przed korozją - włącznie z 

krawędziami.
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info@raiko.com      www.raiko.com

KOMPLETNY SYSTEM ORYNNOWANIA
Siedziba:

RRS sp. z o.o. S.K.A.

ul. Reymonta 2

77-400 Złotów, Polska

Produkcja:

ul. Radarowa 165

80-298 Gdańsk

Polska

T: +48 58 349 74 91 F: +48 58 341 52 56

Używanie, kopiowanie i dystrybuowanie zdjęć, obrazów lub 

innych elementów graficznych zawartych w tym katalogu bez 

zgody autora jest zabronione. 


