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SYSTEMY RYNNOWE GAMRAT z PVC
systemy rynnowe Gamrat można stosować na wszystkich rodzajach dachów dowolnych obiektów budowlanych. 
istotą powodzenia systemów rynnowych Gamrat jest ich długowieczność, szczelność, brak potrzeby malowania, 
odporność na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe, również na kwaśne deszcze. Dzięki 
idealnej gładkości powierzchni rynien i rur opory przepływu wody deszczowej ograniczone są do minimum. 
Do minimum ograniczona jest również możliwość utraty drożności systemów. Prosty i szybki montaż umożliwia 
nawet samodzielne wykonanie instalacji w krótkim czasie. systemy rynnowe Gamrat z PVC oferujemy w kolorach: 
ciemnobrązowym, ceglastoczerwonym, grafitowym, białym. 
Dostępne są w rozmiarach:
 system 150 mm – rynna 150 mm, rura spustowa 110 mm
 system 125 mm – rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 system 100 mm – rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm 
 system 75 mm – rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm

SYSTEMY RYNNOWE GAMRAT MAGNAT
To pierwsze na rynku systemy rynnowe nowej generacji wykorzystujące unikalne właściwości tworzyw akrylowych.
systemy Rynnowe Gamrat Magnat dzięki wyjątkowej wytrzymałości na agresywne czynniki atmosferyczne, jak 
silne promieniowanie słoneczne, obfite opady śniegu czy kwaśne deszcze zachowuje trwały i głęboki kolor przez 
wiele lat. 
systemy rynnowe Gamrat Magnat są dostępne w rozmiarach:
 system 125 mm – rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 system 100 mm – rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm 
 system 75 mm – rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm

PODSUFITKI GAMRAT
Oferowane przez firmę Gamrat s.a. podsufitki 
służące do zabudowy okapu dachu na zewnątrz 
budynku są doskonałym uzupełnieniem systemów 
rynnowych Gamrat. Dopasowane kolorystycznie do 
rynien są rozwiązaniem dającym możliwość szybkiej 
i trwałej poprawy estetyki budynku. zapewniają 
odpowiednią wentylację dachu, są lekkie, odporne na 
wilgoć i pleśnie, nie wymagają malowania. W ofercie 
firmy Gamrat znajdują się dwa rodzaje podsufitek: 
drewnopodobna i tradycyjna. innowacyjną podsufitką 
jest podsufitka laminowana drewnopodobna, która 
łączy w sobie piękno drewna z funkcjonalnością PVC.

Gwarancją najwyższej jakości wyrobów zakładów Tworzyw sztucznych Gamrat s.a. jest przyznany certyfikat 
systemu zarządzania Jakością isO 9001:2008 oraz systemu zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Pracy 
PN-N 18001:2004, a także liczne nagrody i wyróżnienia.
Firma Gamrat s.a. posiada również certyfikat systemu zarządzania Środowiskiem isO 14001:2004. 

systemy rynnowe Gamrat Magnat oferujemy w kolorach: wiśniowym, zielonym, miedzianym, srebrnym, ceglastym. 

system rynnowy Gamrat Magnat został nagrodzony tytułem innowacja Roku 2008.

zakłady Tworzyw sztucznych Gamrat s.a są znanym producentem najwyższej jakości wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Czołowe miejsce wśród producentów materiałów budowlanych, a przede wszystkim zaufanie klientów 
firma zawdzięcza ponad 70-letniej tradycji oraz stale wprowadzanym innowacjom gwarantującym najwyższą jakość 
produktów. W ofercie firmy znajdują się: systemy rynnowe, podsufitki, wykładziny obiektowe, okładzina ścienna, 
folie izolacyjne FolGam, membrana dachowa DachGam, węże i przewody elastyczne, systemy rurowe z PVC-U i PE. 
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