Rewolucja

w systemach rynnowych!

System:
•

Rynna półokrągła w rozmiarze 150 mm

•

Rura spustowa o średnicy 100 mm

•

Kompletny zespół kształtek

•

Kolor – metaliczny grafit

Gwarancja:

Korzyści:

•

techniczna - 50 lat

•

•

na powłokę - 25 lat

Powłoka z materiału odpornego
na osadzanie brudu.

•

Najwyższa odporność na promieniowanie UV (RUV5)

•

Doskonała odporność na korozję

•

Posiada właścicwości plastyczne

•

Podlega pełnemu recyklingowi

Materiał:
•

0,55-0,6 mm DX53D + Z350 SUPRAFLOW

•

27,3% grubsza warstwa cynku

•

Obustronnie powlekany

100% skandynawskiej jakości stali

Rewolucja

w systemach rynnowych!

Opracowanie unikalnego materiału dla naszego systemu rynnowego było naszym celem
od wielu lat. Dzięki współpracy z firmą SSAB stworzyliśmy materiał oraz system rynnowy,
który przerósł nasze oczekiwania.
Efektem tej długoletniej współpracy jest technologia i produkt SUPRAFLOW.
Materiał ten jest wyłącznie produkowany przez wysoko wyspecjalizowany koncern hutniczy
SSAB na potrzeby firmy Aquaplast.
SUPRAFLOW jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy w Europie oraz w Ameryce
Północnej.
Kiedy szukasz maksymalnej wytrzymałości, doskonałego wyglądu i funkcjonalności
w najlepszej cenie – SUPRAFLOW jest idealnym rozwiązaniem.

Idealny materiał do systemów rynnowych
Materiał Supraflow łączy w sobie wszystkie najlepsze
właściwości, które wymagane są od systemu rynnowego.
Dzięki powierzchni zawierającej fluor, Supraflow odpycha
brud lepiej niż jakiekolwiek inne materiały. Ponadto
posiada doskonałą jakość i trwałość koloru (współczynnik
odporności na promieniowanie UV RUV 5)
Jest to doskonały materiał pod względem plastyczności
i odporności na korozję. Zapewniamy materiał z 25-letnia
gwarancją na powłokę i gwarancją techniczną na 50 lat.

Alternatywa

dla tytan cynku

Obecnie na rynku występują systemy rynnowe wykonane
z tytan cynku. Jest to materiał, który wykonany jest praktycznie w 100% z cynku, co powoduję, że jest doskonale odporny na korozję. Materiał ten jest bardzo trudny do obróbki,
z tego też powodu powstała powłoka SUPRAFLOW, która jest
doskonałą alternatywą.
Supraflow jest łatwy w montażu, łatwo się formuje i nie stanowi żadnego problemu nawet dla początkujących dekarzy.

Elegancja przyjemna dla oka

Supraflow
gwarancja jakości

Supraflow prezentuje się niesamowicie, dzięki
niepowtarzalnemu kolorowi jakim jest metaliczny grafit.
Doskonale nadaje się do wszystkich, w tym
wykonanych z tytan cynku, pokryć dachowych.

Nowoczesny system SUPRAFLOW produkowany jest pod okiem rygorystycznej kontroli
jakości. Każdy element systemu jest wysokiej jakości, a powłoka pozostaje wolna od wad
w każdym etapie formowania rynny. Gwarantujemy bezproblemowe użytkowanie systemu
SUPRAFLOW przez dziesiątki lat, bez żadnych zmartwień.

Centrala:
Gołkowice Dolne 135A
33-388 Gołkowice
tel. +4818 446 36 22
fax +4818 446 31 21
biuro@aquaplast.pl
Fabryka:
Podrzecze 159
33-386 Podegrodzie
tel. +48 504 402 659
biuro@rynnyvictoria.pl

www.supraflow.pl

