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ODWODNIENIE DACHU

PREFA oferuje kompletny aluminiowy system odwadniania dachu wraz z akcesoriami montażowymi od jednego pro-
ducenta: od rynny półokrągłej aż po rurę kwadratową, od sita na liście aż po kosz zlewiskowy. System ten sprawdza 
się już od dziesięcioleci i przekonuje rozwiązaniami technicznymi przemyślanymi aż po najdrobniejszy szczegół. Sys-
tem odwadniania PREFA jest w dużej mierze wykonany z aluminium, dzięki czemu nawet po wielu latach zachowuje 
odporność na rdzę, pełną funkcjonalność i walory estetyczne. Dzięki wysokiej jakości powłokom także nieprzyjemne 
prace związane z utrzymaniem, takie jak drobne poprawki czy malowanie, przejdą do przeszłości.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I WOLNY OD ZANIECZYSZCZEŃ
Również ze względów ekologicznych aluminiowy system 
odwadniania dachów PREFA to bez wątpienia najlepszy 
wybór. Aluminium nie uwalnia bowiem do środowiska 
żadnych szkodliwych metali ciężkich, które w przypadku 
powszechnie stosowanych materiałów w wyniku ciągłego 
wypłukiwania rynien i rur mogą dostać się do ścieków 
wraz z wodą deszczową. Aluminium może być w nie-
skończoność poddawane recyklingowi – i to bez kom-
promisów w zakresie jakości. A co najlepsze, produkcja 
aluminium wtórnego wymaga o 95 procent mniej energii 
potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego. Ponadto 
jego niska waga, która przekłada się na krótszy czas 
transportu i budowy, oraz długi okres użytkowania (alum-
inium nie pęka, nie rdzewieje ani nie odmarza) sprawiają, 
że materiał ten pozwala na realizację projektów budowla-
nych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

WYSOKA ODPORNOŚĆ NAWET 
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
Rynny produkowane są z taśm aluminiowych powleka-
nych metodą coil-coating. Dzięki temu niezawodnemu 
procesowi uszlachetniania powierzchni warstwa farby 
pozostaje plastyczna i niezwykle odporna, nawet w eks-
tremalnych warunkach pogodowych.

* Gwarancja na kolor dotyczy powierzchni malowanych P.10 oraz obejmuje powstawanie odprysków i pęcherzy na warunkach określonych w certyfikacie gwarancji.

ODWODNIENIE  
DACHU PREFA

Bez śladu rdzy, nawet po wielu latach
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~ RAL
01 P.10 brązowy 7013 • • • • • • • • •
02 P.10 antracyt 7016 • • • • • • • • •
03 P.10 czarny 9005 • • • • • • • • •
07 P.10 jasnoszary 7005 • • • • • • • • •
10 P.10 biały prefa 9002 • • • • • • • • •
11 P.10 orzechowy brąz 8019 • • • • • • • • •
19 P.10 grafitowy 7043 • • • • • • • • •

04 ceglasty 8004 • • •
05 czerwony 3009 • • • •
06 zieleń mchu 6005 • • • • •
08 szarocynkowy 7030 • • •
12 srebrny metalik 3 9006 • • • • • • •
13 naturalny 1/2 — • • • • • • • • • • •

DOSTĘPNE KOLORY

W JAKOŚCI  P.10: ANTRACYT, BRĄZOWY, GRAFITOWY, JASNOSZARY, ORZECHOWY BRĄZ, BIAŁY PREFA I CZARNY
System dostępny jest w klasycznych kolorach standardowych, idealnie pasujących do elementów dachowych 
i elewacyjnych, co pozwala na realizację eleganckich rozwiązań utrzymanych w jednolitej tonacji lub na świadome 
zasto sowanie akcentów kolorystycznych. Oprócz koloru antracytowego, brązowego i jasnoszarego w jakości P.10 
dostępne są również grafitowy, orzechowy brąz, biały prefa i czarny.

POWIERZCHNIA P.10 O TRWAŁYM KOLORZE

ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV, UTRATĘ KOLORU I WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Opracowana przez PREFA powierzchnia P.10 cechuje się znakomitą trwałością koloru i spełnia najwyższe 
standardy pod względem jakości. Materiał ten jest odporny na działanie obciążeń i czynników zewnętrznych oraz 
na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, a kolor nie traci na intensywności. Jednocześnie aluminium jest 
niezwykle lekkim i stabilnym materiałem, który oferuje ogromne możliwości w zakresie planowania i realizacji.

WARSTWA GRUNTUJĄCA

WARSTWA GRUNTUJĄCA

P.10 POWŁOKA TYPU COIL-COATING

P.10 POWŁOKA TYPU COIL-COATING

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MATERIAŁ PODSTAWOWY 
(ALUMINIUM)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ODWODNIENIE DACHU

* Na magazynie dostępna jest rura kwadratowa PREFA w wersji powlekanej proszkowo w kolorze antracytowym, jasnoszarym, białym prefa i srebrnym metaliku. Możliwe jest jednak wykonanie 
we wszystkich kolorach z palety RAL. Należy wówczas uwzględnić dłuższe terminy dostaw oraz opłaty dodatkowe.

1) Kolor naturalny został opracowany na podstawie naturalnego odcienia. Dlatego też ulega on lekkim zmianom, nadając produktom niepowtarzalnego charakteru.
2) Zmiany optyki zachodzące w wyniku obróbki i pod wpływem środowiska zewnętrznego nie podlegają gwarancji. Należy przestrzegać karty informacyjnej.
3) W przypadku kolorów metalicznych mogą wystąpić różnice w kolorach.
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RYNNY DACHOWE I RURY SPUSTOWE
Rozwiązania techniczne przemyślane do ostatniego szczegółu

ODWODNIENIE DACHU

RYNNY PÓŁOKRĄGŁE WSKAZÓWKA EKSPERTA!

RURA SPUSTOWA O SOLIDNEJ KONSTRUKCJI (grub. 1,6 mm)
Rura ta ma prawie trzy metry długości i została wykonana 
z mocnego aluminium o grubości 1,6 mm (⌀ 100 mm), 
dzięki czemu posiada ona dwie decydujące zalety: szcze-
gólnie wysoka wytrzymałość materiału sprawia, że rura 
spustowa idealnie sprawdza się przy wejściu lub w ogro-
dzie, gdyż jest odporna na wgniecenia, jakie mogą spowo-
dować np. bawiące się dzieci lub przewracające się przed-
mioty. Długość rury natomiast zapewnia korzyści wizualne, 
gdyż nie wymaga ona mocowania na wysokości oczu ani 
w bezpośrednim polu widzenia. Szczególnie nowoczesnym 
domkom jednorodzinnym ten niezwykle funkcjonalny detal 
doda eleganckiego charakteru, a w przypadku rozwiązań 
elewacyjnych utrzymanych w jednolitej tonacji sprawi, 
że dopasowany kolorystycznie system rynnowy subtelnie 
wtopi się w tło.

Rynna półokrągła 250

Rynna półokrągła 280

Rynna półokrągła 333

Rynna półokrągła 400

RYNNY PROSTOKĄTNE

Rynna prostokątna 250

Rynna prostokątna 333

Rynna prostokątna 400

Rynna prostokątna 500*

RYNNA LEŻĄCA

Rynna leżąca (700 mm)

RURY SPUSTOWE

Rura spustowa (⌀ 60 mm)

Rura spustowa (⌀ 80 mm)

Rura spustowa (⌀ 100 mm)

Rura spustowa (⌀ 120 mm)

Rura spustowa (⌀ 150 mm)*

* produkt niedostępny w P.10

Produkt: rynna półokrągła
Kolor: jasnoszary

Miejscowość: Perwang (Austria)
Wykonanie: Öschlberger
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RYNNA PÓŁOKRĄGŁA

RYNNA PROSTOKĄTNA

RURA SPUSTOWA

1 2 3 4

Haki rynnowe Rynna półokrągła Dylatacja rynny 
z wałkiem i przysłoną

Narożnik 90° (wewnętrzny)

5 6 7 8

Sztucer do rynny 
półokrągłej z wylotem 
okrągłym

Denko rynny Rura spustowa Obejma  
z gwintem M10, bez trzpienia

9 10 11 12

Element mocujący 
obejmy do ETICS

Rewizja rury spustowej Kolano podwójne Rozeta

13 14 15

Trzpień wbijany Obejma do rury stojakowej Rura stojakowa  
z otworem rewizyjnym

Wylot zlewiskowy (okrągły)

Sito na liście Zbieracz deszczówki Kosz zlewiskowy Kosz zlewiskowy 
półokrągły

Przedstawione tu zestawienie to jedynie wybór przykładowych produktów.
W ofercie również inne kompatybilne akcesoria.
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SOLIDNE WYKONANIE
System rur kwadratowych PREFA składa się z różnych dopasowanych do siebie elementów: kwadratowych rur spu-
stowych o promieniach dostosowanych do rynien prostokątnych, dwóch różnych kolanek o kącie 72 stopni, wylotu 
zlewiskowego oraz kosza zlewiskowego z kwadratowym wałkiem i wylotem. Innowacyjne produkty z aluminium 
przekonują swą solidną konstrukcją. Na przykład kwadratowa rura spustowa o szerokości 80 mm lub 100 mm została 
wykonana z wytłaczanych profili o grubości 1,6 mm i wyposażona w szynę montażową przymocowaną do tylnej 
ścianki.

RYNNA PROSTOKĄTNA I RURA KWADRATOWA
Nowoczesne odwadnianie dachów stworzone  
z myślą o architekturze minimalistycznej

Kompletny system rynien kwadratowych o eleganckim, minimalistycznym wzornictwie idealnie sprawdza się w nowo-
czesnym budownictwie. Systemy odprowadzania wody doskonale komponują się z architekturą budynku, stanowiąc 
ozdobę każdego obiektu. Dzięki uchwytom umieszczonym z tyłu rury kwadratowe umiejętnie wtapiają się w elewa-
cję – bez widocznych mocowań.

RYNNY PROSTOKĄTNE

Rynna prostokątna 250

Rynna prostokątna 333

Rynna prostokątna 400

Rynna prostokątna 500*

* produkt niedostępny w P.10

RURY KWADRATOWE

Rura kwadratowa 80 (długość boku: 80 mm)

Rura kwadratowa 100 (długość boku: 100 mm)

Grubość materiału: 1,6 mm

Długości: 3000 mm, 1500 mm, 600 mm

ODWODNIENIE DACHU

NOWA

Produkt: rynna prostokątna
Kolor: P.10 antracyt

Miejscowość: Krumbach (Niemcy)
Wykonanie: firma Foag
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RYNNA PROSTOKĄTNA

RURA KWADRATOWA

Produkty należące do systemu rynien prostokątnych stanowią doskonałe uzupełnienie rury kwadratowej PREFA, a ostro 
zarysowane krawędzie całemu systemowi odwadniania dachu nadają eleganckiego, bardziej surowego charakteru.

1 2 3

ZALETY
 ¬ Elegancki design

 ¬ Teraz również z powłoką 
proszkową w wielu 
kolorach P.10

 ¬ Ukryte mocowanie

 ¬ Bogaty wybór kolorów

 ¬ Masywne wykonanie 
(grubość materiału: 
1,6 mm)

Denko rynny prostokątnej Hak  
do rynny prostokątnej

Rynna prostokątna

4 5 6

Dylatacja rynny 
prostokątnej z wałkiem 
i przysłoną

Narożnik do rynny 
prostokątnej (wewnętrzny)

Sztucer do rynny 
prostokątnej z wylotem 
kwadratowym

7 8

Kolano 72° do rury 
kwadratowej  
(krótkie)

Zacisk do rury kwadratowej Kolano 72° do rury 
kwadratowej  
(długie)

9 10 11 12

Rura kwadratowa Element mocujący 
obejmy do ETICS

Rura kwadratowa  
z otworem rewizyjnym

Trzpień wbijany

13

Przejściówka na rurę 
kanalizacyjną

Rura kwadratowa – złącze 
do instalacji odgromowej  
z zaciskiem mocującym

Kosz zlewiskowy do 
rury kwadratowej

Wylot zlewiskowy do rury kwadratowej

Przedstawione tu zestawienie to jedynie wybór przykładowych produktów.
W ofercie również inne kompatybilne akcesoria.
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MOCNI NIE TYLKO 
W SŁOWACH

 ¬ Aluminium – materiał, 
który przetrwa pokolenia

 ¬ Idealnie zgrane systemy 
kompletne

 ¬ Ponad 5 tys. produktów w całej 
gamie kolorów i kształtów

 ¬ Do 40 lat gwarancji na materiał 
i kolor*

 ¬ Kompleksowe wsparcie 
na każdym kroku

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

PREFA POLSKA
PREFA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
T +48 22 720 62 90
OFFICE.PL@PREFA.COM
PL.PREFA.COM

* Informacje na temat gwarancji na materiał i kolor na stronie pl.prefa.com/gwarancja.


