
Nasz¹ ofertê kierujemy do wielu bran¿ – 
ogrodniczej, budowlanej, przemys³owej, 
rolniczej, spo¿ywczej, a tak¿e do firm 
zwi¹zanych z drogownictwem.

Jesteœmy otwarci na nowe propozycje, 
dlatego te¿ nieustannie opracowujemy 
odpowiednie parametry naszych siatek 
wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów. 

 

Firma Novmax istnieje na rynku od 1986. 
Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci 
zajmowaliœmy siê przetwórstwem 
tworzyw sztucznych. Specjalizujemy siê w 

produkcji SIATEK WYT£ACZANYCH. 
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Jako ¿e otrzymujemy mnóstwo zapytañ 
dotycz¹cych ochrony rynien przed 
liœæmi oraz innymi zanieczyszczeniami, 
postanowiliœmy uruchomiæ produkcjê 
siatki na rynny. 

Siatka na rynny produkowana przez 
firmê NOVMAX to doskona³a ochrona 
rynien przeciwko liœciom i innym 
zanieczyszczeniom, które zalegaj¹c w 
rynnie utrudniaj¹ odpowiedni przep³yw 
wody.

Jesieñ nadchodzi...Liœci jest coraz wiêcej co 
wp³ywa negatywnie na funkcje jakie pe³ni¹ 
nasze rynny.

Jeœli chcesz spêdzaæ mniej czasu na 
czyszczeniu rynien rozwa¿ zakup ochronnej 
siatki produkcji firmy NOVMAX

Utrzymuj swoje rynny w czystoœci.

ZALETY u¿ywania siatki na rynny NOVMAX:

?

?mo¿e mieæ zastosowanie do wiêkszoœci rynien 
wystêpuj¹cych na rynku

?zapobiega tworzeniu przez ptaki gniazd w 
rynnach

?eliminuje potrzebê czêstego czyszczenia rynien 

?twoja  rynna mo¿e s ³u¿yæ Ci  d ³u¿e j .  
Zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w jej wnêtrzu nie 
spowoduj¹, ¿e rynna bêdzie gniæ i korodowaæ.

?usprawnia przep³yw wody umo¿liwiaj¹c 
skuteczne usuwanie zanieczyszczeñ

?nie ³amie siê

?nadaje siê w 100 % do RECYKLINGU

?odporna na trudne warunki atmosferyczne

Siatka wykonana jest z WYSOKIEJ JAKOŒCI 
polietylenu. 

siatka  jest  SZTYWNA I WYPUK£A, dziêki czemu 
nie ugina siê pod ciê¿arem liœci i œniegu, przez 
ca³y sezon spe³niaj¹c swoj¹ funkcjê

  

SIATKA NA RYNNY
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Doskona³y produkt stosowany w dekarstwie. Siatka zapobiega tworzeniu 
gniazd pod dachem przez szkodniki takie jak ptaki, szczury itp.  

SIATKA USZCZELNIAJ¥CA

Trzymaj ptaki, gryzonie i wiêksze owady z dala od Twoich rynien i dachu.

Dach stanowi atrakcyjne miejsce do ¿ycia dla wielu gatunków zwierz¹t 
takich jak ptaki, nietoperze, myszy, szczury czy pszczo³y.

Rynny pe³ne liœci, ró¿nego rodzaju zanieczyszczeñ oraz zgromadzonej wody 
stanowi¹ doskona³¹ po¿ywkê dla wielu szkodników. Mo¿e to tak¿e 
spowodowaæ wiele problemów wokó³ naszego domu. Lepiej zapobiegaæ 
ni¿ naprawiaæ.

Nie pozwól szkodnikom zrobiæ z Twojego domu swój w³asny dom !

Unikaj stosowania P£ASKICH 
siatek na rynny !
Spadaj¹ce liœcie z drzew osadzaj¹ 
siê na siatce i tworz¹ grub¹ 
warstwê nie przepuszczaj¹c¹ 
wody, co mo¿e spowodowaæ 
za³amanie s iê rynny w je j  
œrodkowej czêœci.

Siatka w postaci TUBY  jest lepsza 
poniewa¿ zezwala na swobodne 
zdmuchniêcie liœci przez wiatr. 

Jeœli rynna zostanie zapchana, woda mo¿e sp³ywaæ po œcianach budynku 
niszcz¹c elewacjê. Mo¿e tak¿e powodowaæ powódŸ czy pêkniêcia w 
œcianie. Ochronne siatki na rynny to doskona³a inwestycja, która pozwoli 
zaoszczêdziæ Ci mnóstwo czasu !

Co wiêcej, czyszczenie rynny rêcznie nie nale¿y do najbardziej przyjemnych 
czynnoœci domowych.. 

Nie pozwól aby liœcie 
kumowlowa³y siê w twojej 
rynnie.

Odpowiednie utrzymanie Twoich 
rynien i dachu w czystoœci pozwoli 
zaoszczêdziæ twój czas i pieni¹dze.

SIATKA NA RYNNY SIATKA USZCZELNIAJ¥CA



£atwy i szybki monta¿! Siatka mo¿e byæ zainstalowana bez profesjonalnej 
pomocy.
Nie wymaga ¿adnych dodatkowych mocowañ poniewa¿ WYPUK£Y KSZTA£T 
powoduje, ¿e siatka automatycznie trzyma siê w rynnie.

Przytnij siatkê do ¿¹danego rozmiaru, lekko œciœnij i umieœæ j¹ w rynnie.  

RADA: Zaleca siê ¿eby siatka by³a trochê szersza ni¿ rynna.
bêd¹ zalegaæ miêdzy siatk¹  a  rynn¹. 

Wytnij w siatcê otwór na spust rynnowy.Zwróæ uwagê  ¿eby pozosta³oœci siatki nie 
pozosta³y w rynnie.

Krok 1

Krok 2

 W ten sposób liœcie nie 

 Jak zainstalowaæ siatkê na rynny firmy Novmax ? Krok po kroku

Nazwa RYN 100 RYN 150

Gruboœæ 3 mm

Kolor br¹zowy, czarny

Oczko 5,5-6,5 mm (+/- 2 %)

Rynny min-max 100-125 mm 125-150 mm

Kszta³t oczka Kwadratowe

Postaæ handlowa Paczka 10 sztuk 1 m lub 2 m

PARAMETRY TECHNICZNE
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Krok 3

W rogach przytnij siatkê po 
p r z e k ¹ t n e j  i  z ³ ó ¿  w  
o d p o w i e d n i  s p o s ó b  
tworz¹c zak³ady.

W ten sposób unikniesz 
tworzenia przez  ptak i  
gniazd w rynnie.

SIATKA NA RYNNY
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