


ÑÕÅÌÀ ÅËÅÌÅÍÒ²Â ÂÎÄÎÑÒ²×ÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

NIAGARA KWADRATOWA — це 
повноцінна водостічна система,
яку ми створили саме для Вас
з урахуванням естетичності,
функціональності та, насамперед,
довговічності. За допомогою
провідних технологій виробництва
ми створили для Вас продукт
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НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ!



Зберігання на будівельному 
майданчику:

Транспортування  та  зберігання
Ринви, труби та інші компоненти 
системи слід транспортувати 
чистими та закритими в сухих 
транспортних  засобах.

на будівельному майданчику 
ринви, труби та інші компоненти 
системи повинні бути під навісом, 
розміщені на піддонах і захищені 
заводською  упаковкою.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓÂÀÍÍß ² ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß



ÐÈÍÂÈ
Завдання ринви – збирати воду без-
посередньо зі схилу даху. Правильний 
спосіб монтажу ринв дає можливість 
використовувати їх з максимальною 
ефективністю. Завдяки інноваційній 
технології наші ринви мають ідеальну 
форму та глибину. Завдяки цьому вони 
відмінно  виконують  свої  функції.
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Ç’ªÄÍÓÂÀ×
ÐÈÍÂÈ

З’єднувач ринви – це елемент, який 
використовується для з’єднання 
водостічної системи. Завдяки нашій 
технології виробництва ці елементи 
водостічної системи довговічні та 
мають  високу  жорсткість.

Ç’ºäíóâà÷ ðèíâè ï³ä çãèí
äëÿ ñèñòåìè ç íàêëàäêîþ ðèíâè 

Ç’ºäíóâà÷ ðèíâè íà çãèí
äëÿ ñèñòåìè áåç íàêëàäêè ðèíâè 
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ÇÀÃËÓØÊÀ ÐÈÍÂÈ
Ë²ÂÀ ² ÏÐÀÂÀ

Заглушка – це елемент, який запобігає 
витіканню води з ринви. Встановіть торцеві 
заглушки на кінцях ринви. Правильно 
змонтовані заглушки є основою для якісного 
функціонування водостічної системи.
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ÃÀÊÈ
Крім основної функції — тримача ринви, гаки можна використовувати 
і як опору для будь-якого горизонтального елемента водостічної 
системи. Окрім великого вибору, найбільшою перевагою наших гаків 
є їхня довговічність та міцність, що гарантує також довговічність 
елементів водостічної системи, розміщених на них.

Ãàê äîâãèé
ç ëàïêîþ

Ãàê äîâãèé
ï³ä çãèí

Ãàê êîìá³
ç ëàïêîþ

Ãàê êîìá³ 
ï³ä çãèí
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ÊÓÒ ÂÍÓÒÐ²ØÍ²É

Стандартні кути  90° з’єднують ринви по 
кутах  буд івл і .  За  індив ідуальним 
замовленням ми можемо виготовити ці 
елементи будь-якого кута. Наші кути дуже 
зручно монтувати, а універсальна форма 
дозволяє їх ідеально допасовувати до 
інших  елементів  водостічної  системи.
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ÊÓÒ ÇÎÂÍ²ØÍ²É

Наші кути виготовлено з думкою про 
візуальний вигляд та зручність 
їхнього використання. Вони якісні та, 
як і інші елементи водостічної 
системи, стійкі до подряпин та 
погодних умов.
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Лійка з’єднує ринву з водостічною 
трубою і є одним з основних елементів 
системи водовідведення. Характерний 
зовнішній естетичний вигляд робить цей 
елемент дуже практичним, який до того ж 
легко монтувати.

Ë²ÉÊÀ Ç ÊÂÀÄÐÀÒÍÈÌ 
ÇËÈÂÎÌ
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Лійка із круглим випускним отвором 
дозволяє приєднати ринву до ПВХ-труби 
при встановленні її в приховану систему. 
Це також дозволяє з’єднати квадратну 
ринву із круглою трубою стандартної 
водостічної системи NIAGARA.

Ë²ÉÊÀ Ç ÊÐÓÃËÈÌ 
ÇËÈÂÎÌ
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ÂÎÄÎÑÒ²×ÍÀ
ÒÐÓÁÀ

Водостічна труба — вертикальний 
елемент системи, її завдання — 
відведення води з ринви. Наші 
водостічні труби кріпляться до стіни 
спеціальними затискачами (обіймами), 
роблячи водостічну систему міцною та 
довговічною.
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ÎÁ²ÉÌÀ
ÂÎÄÎÑÒ²×ÍÎ¯ ÒÐÓÁÈ

Обійма  використовується для кр іплення 
водостічної труби до стіни будівлі. Наші обійми 
призначені для утримання водостічної труби без 
ризику ослаблення, вони довговічні та стійкі до 
механічних пошкоджень. Можна замовити такі 
кріпильні  елементи  — 100, 160, 200, 250 та 300 мм. 13



ÒÐ²ÉÍÈÊ

Трійник дозволяє підключати 
водостічні труби  однакового типу 
і розміру. Трійник застосовується 
для водовідведення до однієї 
водостічної  труби.
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ÊÎË²ÍÎ

Коліна дозволяють змінювати 
напрямок стоку води. Завдяки 
їм ми можемо підлаштувати 
окремі деталі водостічної 
системи під різну форму 
схилів даху.  Стандартні 
коліна мають кут 68°. Наші 
коліна міцні та ідеально 
п о є д н у ют ь с я  з  р е ш то ю 
ел е м е н т і в  в о д о с т і ч н о ї 
системи.
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ÌÓÔÒÀ ÒÐÓÁÈ

Муфта з ’єднує вертикальні 
елементи водостічної системи. 
Універсальність муфти дозволяє 
їй ідеально поєднуватися з 
іншими елементами водостічної 
системи.
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ÃÀÊÈ Ç² Ç’ªÄÍÓÂÀ×ÅÌ

Наші гаки зі з’єднувачем 
д оз вол я ют ь  к р і п и т и 
декоративну накладку 
ринви. Матеріал, з якого 
виготовлено з’єднувач, 
забезпечує міцне та 
довговічне з’єднання 
елементів.

Ãàê êîìá³
ç ëàïêîþ ³
ç’ºäíóâà÷åì

Ãàê êîìá³
ï³ä çãèí ç³
ç’ºäíóâà÷åì

Ãàê äîâãèé
ï³ä çãèí ç³
ç’ºäíóâà÷åì

Ãàê äîâãèé
ç ëàïêîþ ³
ç’ºäíóâà÷åì
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ÍÀÊËÀÄÊÀ ÐÈÍÂÈ

Накладка ринви дозволяє ідеально 
інтегрувати водостічну систему у фасад 
будівлі, вона покриває ринви, завдяки 
чому ми отримуємо естетичний та 
сучасний  вигляд  будівлі.
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Ç’ªÄÍÓÂÀ×
ÍÀÊËÀÄÊÈ ÐÈÍÂÈ

З’єднувачі використовуються 
для з’єднання декоративних 
елементів накладки ринви. Наші 
з’єднувачі мають найвищу якість 
та довговічність.
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ÊÓÒ ÇÎÂÍ²ØÍ²É 
ÄËß ÍÀÊËÀÄÊÈ ÐÈÍÂÈ

Ці кути використовуються для 
маскування елементів водостічної 
системи в кутах будівлі. Вони чудово 
поєднуються з декоративними 
накладками ринви, завдяки чому 
поліпшують  естетику фасаду.
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ÊÓÒ ÂÍÓÒÐ²ØÍ²É 
ÄËß ÍÀÊËÀÄÊÈ ÐÈÍÂÈ

Ці кути використовуються для 
маскування елементів водостічної 
системи в кутах будівлі. Вони чудово 
поєднуються з декоративними 
накладками ринви, завдяки чому 
поліпшують  естетику  фасаду.
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Наші накладки заглушок мають 
спеціально профільовану форму та 
якісне покриття, завдяки чому вони 
довговічні та естетичні. Крім того, 
вони ідеально пасують до решти 
елементів  водостічної  системи.

ÍÀÊËÀÄÊÀ ÇÀÃËÓØÊÈ 
ÐÈÍÂÈ (Ë²ÂÀ/ÏÐÀÂÀ)
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ÏÐÎÔ²ËÜ J
Завдяки профілю J легко змонтувати 
вузол з підшивою (софітом), який 
покращує естетику карниза. Профіль 
J довговічний завдяки матеріалам, з 
яких його виготовлено.
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www.pruszynski.com.ua

У зв'язку з оновленнями  пропозиції  і  можливими технологічними змінами компанія 
«Прушиньскі»  залишає  за  собою  право  внесення  змін  до  цього  каталогу  без  
попередження.   Докладну  та  актуальну  інформацію  шукайте  на  нашому  сайті. 

Безкоштовна гаряча лінія 0-800-33-00-63
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