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Firma DABLEX Sp. z o.o. powstała w roku 2002 jako 
wydzielenie produkcji systemu orynnowania RAIKO 
z istniejącego od 1989 r. Przedsiębiorstwa Prywatnego 
Dablex.
Właścicielem i Prezesem Zarządu Spółki jest Pan 
Kazimierz Dargacz, osoba, która w latach 90-tych 
była pionierem polskiego rynku blach dachowych. 
Ogromne doświadczenie firmy Dablex PP w branży 
pokryć dachowych daje niezbędne do perfekcyjnego 
funkcjonowania znajomości preferencji i upodobań 
Klientów oraz technologicznych wymagań stawianych 
przed produktem.
Efektem tych doświadczeń, połączonych z inwestycją 
w nowoczesne, doskonałe linie technologiczne, jest 
właśnie system orynnowania RAIKO®, produkt, który 
właśnie dzięki tym fundamentom stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych produktów w branży.

deszCz pod KontrolĄ
System orynnowania RAIKO® właściwie zmontowany, gwarantuje szybkie i pewne 
odprowadzenie wody deszczowej z całej połaci dachu. Rynna RAIKO® jest odporna 
na deformacje powodowane ciężarem wody, zsuwającego się z dachu śniegu lub 
zalegającego lodu. Jest również wykonana z materiału gwarantującego jej trwałość 
przez długi czas. Łączenia rynien kompensują zmiany ich długości wywołane różnicą 
temperatur bez wpływu na szczelność systemu. Ostatecznie idealnie dopasowane 
elementy pionowe systemu sprawnie odprowadzają wodę poza obręb budynku. Dzięki 
temu na wiele długich lat, deszcz pozostaje pod Państwa kontrolą. Tak więc wybór jest 
prosty: system orynnowania RAIKO®.

sUrowieC
Elementy systemu RAIKO® produkowane są w oparciu o szwedzką technologię 
z najwyższej jakości stali (0,6 mm) obustronnie ocynkowanej (275 g/m2) 
i powlekanej powłoką Prelaq Nova (2x35 μm). 
Pokrycie Prelaq Nova charakteryzuje się bardzo dużą gładkością powierzchni i stabilnością 
koloru, a także odpowiednią odpornością na działanie wód opadowych i zanieczyszczeń 
zawartych w atmosferze. Osiem warstw ochronnych pokrywających blachę 
gwarantuje doskonałą odporność elementów na korozję, co wielokrotnie wydłuża 
czas eksploatacji systemu. 
Dlatego system orynnowania RAIKO® charakteryzuje się wieloletnią wytrzymałością, 
a jego konserwacja sprowadza się wyłącznie do usuwania zanieczyszczeń z rynien.

system rAiKo®
System orynnowania RAIKO® jest w pełni kompletnym systemem odwodnienia 
– idealnym dla każdego dachu.
Bogate doświadczenia oraz bliska współpraca z Klientami i wykonawcami stanowią 
podstawę nowoczesnych elementów systemu. Rozwiązania technologiczne każdego, 
nawet najmniejszego elementu systemu orynnowania RAIKO® są wynikiem 
długich poszukiwań i doboru optymalnych koncepcji, których unikalność chronią 
posiadane patenty.
RAIKO® to wyjątkowy i łatwy w montażu system orynnowania idealnie dopasowany 
dla każdego klimatu i każdego obiektu system, którego walory wizualne subtelnie 
podkreślą piękno każdego budynku.

rozmiAry i KolorystyKA
System orynnowania RAIKO® dostępny jest w trzech rozmiarach: 100/75 mm, 125/90 mm 
i 150/100 mm oraz w 7 wariantach kolorystycznych: brąz, miedź, wiśnia, cegła, czarny, 
grafit, biały.
Oferowany wybór wielkości i kolorów systemu pozwala na indywidualne dopasowanie systemu 
do powierzchni i kolorystyki połaci dachowych oraz elewacji budynków i hal przemysłowych.

proCes prodUKCyjny
System RAIKO® powstaje w oparciu o najnowocześniejszą technologię tłoczenia blach na 
zimno. Produkcja realizowana jest w oparciu o bogaty i stale modernizowany park maszynowy, 
obsługiwany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Najwyższa dbałość o idealne dopasowanie 
każdego detalu i utrzymanie stałej, najwyższej jakości produkcji leżą u podstaw sukcesu 
naszego systemu.

nAGrody i wyrÓżnieniA
Jakość produktu jest naszą pasją. Dzielimy się nią z Państwem oferując najwyższy poziom 
zadowolenia z naszej współpracy. Ukierunkowanie firmy na jakość znajduje odzwierciedlenie 
w licznych certyfikatach i nagrodach:
 ISO 9001:2000. Procedura systemu zarządzania jakością obejmująca produkcję i sprzedaż 
stalowego systemu orynnowania RAIKO

 Atest PZH. Atest higieniczny dla stalowego systemu orynnowania RAIKO
 Deklaracja zgodności. Deklaracja zgodności systemu orynnowania RAIKO z normą EN 612
 Oznaczenie CE. Oznaczenie elementów systemu orynnowania RAIKO potwierdzające zgodność 
produktu z obowiązującymi dokumentami normatywnymi.

 Wyróżnienie w konkursie Laur Konsumenta. Wyróżnienie w prestiżowym konkursie dla 
stalowego systemu orynnowania RAIKO.

 Tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play. Ukoronowanie firm, które w szczególny sposób wyróżniają się 
etyką działalności biznesowej

 Nagroda Orły Polskiego Budownictwa. Prestiżowa, branżowa nagroda dla najlepszych firm 
w Polsce.

 Nagroda Gazele Biznesu. Renomowane wyróżnienie premiujące szczególnie wysoką dynamikę 
rozwoju firmy.

 Najlepsza Polska Jakość. Wyróżnienie Europejskiego Centrum Jakości i Ekologii dla produktów 
spełniających rygorystyczne kryteria jakościowe.

 Patent na wzór przemysłowy. Świadectwo rejestracji systemu orynnowania RAIKO jako wzoru 
przemysłowego.


