
ДАХОВІ ВОДОСТІЧНІ 

СИСТЕМИ

Водостоки з міді компанії «GROMO»

надійні, красиві і довговічні. Їх термін

служби може досягати 100 років. Це

забезпечується завдяки використанню

тільки якісних матеріалів і аксесуарів.

Труби і ринви мідних водостоків

витончено огинають різні елементи будь-

якої конструкції.



ЯКОСТІ МІДІ «GROMO»

• підвищена міцність не тільки

самого обладнання, але і його

кріплень. Такий водостік не здути

вітром і не зіпсувати дощем.

• довговічність. Термін служби

виробів вимірюється в

десятиліттях. Для порівняння,

водостік з металу прослужить до

10 років, а аналог з міді - в рази

довше.

• стильний дизайн. Мідь стане

справжньою окрасою будь-якого

будинку, притягуючи захоплені

погляди сусідів і гостей.



ПЕРЕВАГИ 

ВОДОСТІЧНОЇ 

СИСТЕМИ «GROMO»

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Виготовляються з покрівельної класичної, оксидованої і патинованої

міді марки Cu-DHP твердістю R = 240 Н/мм та товщиною 0,7 мм.

Велика товщина матеріалу гарантує високу міцність системи;

• Висока точність підгонки з'єднань і наявність великого вибору колін

(40є, 60є, 72є, 85є) забезпечує зручний і якісний монтаж водостічної

системи;

• Мідні деталі водостоку - ринви і труби не потребують фарбування,

регулярного обслуговування і т. п.;

• Жолоби і труби водостічної системи мають класичну круглу форму, яка

гармонує із архітектурою самих різних споруд;

• Кронштейни, елементи кріплення і з'єднання розраховані на

навантаження до 12 кг, що важливо при проведенні покрівельних

робіт.



ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

ВОДОСТІЧНОЇ 

СИСТЕМИ



ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЛІЙКИ

ЛІЙКА

Приєднати лійку до жолоба дуже

швидко і легко. Це не потребує

якої-небудь пайки або клепки.

Потрібно лише вставити та

повернути коліно до певного

положення.



ВСТАНОВЛЕННЯ 

КУТОВОЇ РИНВИ

КУТ

Кутники встановлюються без

загвинчування або клепки. Точний

кутовий дизайн жолобкового кута

гарантує щільне з’єднання

елементів. Рівномірна товщина

матеріалу робить кут міцним, та

водночас гнучким.



ВСТАНОВЛЕННЯ 

КОЛІНА

КОЛІНО

Край коліна має невелике

розширення. Завдяки цьому не

потрібне розвальцьовування труб.

Коліно можна легко вставити в

будь-яку трубу, з муфтою або без

неї. Для цього лише потрібно

вставити коліно у трубку до кінця

розширення.



ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЗАГЛУШКИ

ЗАГЛУШКА

Герметична заглушка легко

кріпиться до ринви завдяки

наявності пазів. Це забезпечує

легке, швидке та чисте

встановлення, адже для цього не

потрібно спеціально підійматися і

здійснювати паяння або

приклеювання.



Кожен індивідуальний компонент

водостічної системи має мінімальні

зміни в геометрії, додакові пази та

підготовлені отвори, завдяки чому

монтування системи «Gromo»

відбувається дуже швидко, легко

та безпечно. Така продумана

функціональність дає змогу

економити час та витрати на

робочу силу.

ВИСОКОЯКІСНА 

СИСТЕМА

РОЗУМНІ ДЕТАЛІ

Компанія «Gromo» не зупиняється

на досягнутому. Вони постійно

контактують зі своїми клієнтами та

постійно розробляють продукцію

відповідно до вимог сантехніків та

покрівельників, оптимізуючи її

функціональность.

«Комплекс Дах» є офіційним

представником «Gromo» в Україні,

тому висловлені Ваші побажання

будуть «на пряму» передані до

компанії «Gromo».

ІНОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ



НАШІ КОНТАКТИ

ЗАВЖДИ РАДІ ДОПОМОГТИ У 

БУДЬ-ЯКОМУ ПИТАННІ

Адреса:

тел.стац.:

тел.моб.:

e-mail:

м. Львів, вул. Зелена, 149,

+38 (032) 294-96-16 (17),

+38 (067) 673-48-08

sales@komplex-dah.com.ua


