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Blanke•RINSYS
UNIveRzálNY SYStém žľaBov Na kooRdINovaNý odvod vodY

nástrčný,• 
tvarovo stály a presne lícovaný,• 
odolný proti poveternostným vplyvom,• 
odolný proti starnutiu s farebnou stálosťou,• 
odolný proti nárazom a vysoko zaťažiteľný,• 
jednoduchá a rýchla montáž.• 

Popis produktu: Blanke•RINSYS je systém žľabov vyrobený z vyso-
ko kvalitného plastu na koordinovaný odvod vody na 
balkónoch. Vďaka tesným nástrčným spojom žľabov 
je zaistené utesnenie spojov. Odkvapová krycia clona 
integrovaná do produktu Blanke•RINSYS, vrátane prv-
kov na rohy a spojok zaručuje, že stekajúca voda tečie 
priamo do žľabu.

oblasti použitia: Produkt je vhodný na odvodnenie balkónov v kom-
binácii s produktmi  Blanke•BALKON Drainviertelkreis, Blanke•BALKON Abschlussprofil, 
Blanke•BALKON Drainkiesleiste, Blanke•BALKON Beschichtungsprofil.

Spracovanie: Zaveste háky žľabov do príslušného systému profilov pre okraje balkónov a zakliknite ich do pro-
filu. Háky žľabov montujte do vzdialeností maximálne 75 cm. Do hákov založte žľab odrezaný na 
potrebnú dĺžku s osadenými rohovými prvkami a spojkami a zatlačte lamelu háka nadol. Vďaka 
nastaviteľným hákom žľabov viete nastaviť požadovaný spád žľabu. Tesné spoje na stykoch 
dvoch prvkov žľabového systému vyhotovíte osadením žľabových spojok s utesneným nástrč-
ným spojom do stredu styku až po vyznačenú značku. Odkvapová krycia clona slúži ako ochrana 
proti striekajúcej vode pred hákmi žľabu. Zaveste ju, zaistite ju zakliknutím a cez spoje nalepte 
pomocou produktu Blanke•DIBA- COLL príslušnú spojku. Na záver nalepte ešte rohové kryty 
odkvapovej krycej clony.

technické údaje: Dodávaná dĺžka:
Farba:
Veľkosť:

2,5 m
stredne sivá
normalizovaná veľkosť žľabu
RG 75 (Ø 75 mm)

Príslušenstvo: Hák žľabu Blanke•RINSYS (výškovo prestaviteľný) 
Vonkajší/vnútorný roh 90° Blanke•RINSYS 
Žľabová spojka Blanke•RINSYS 
Koncové krytky žľabu Blanke•RINSYS 
Odtokové hrdlo Blanke•RINSYS
Odkvapová krycia clona a spojka Blanke•RINSYS
Koleno zvodu Blanke•RINSYS 
Odbočka zvodu Blanke•RINSYS 
Zvod Blanke•RINSYS DN 53
Nástrčný nátrubok Blanke•RINSYS
Chrlič Blanke•RINSYS
Sada objímok zvodu Blanke•RINSYS
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