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Prezentacja firmowa

Idealne dopasowanie systemu rynnowego 

do bry y budynku to nie lada wyzwanie. 

Dotychczas ka dy chc c uzyska  na dachu 

nietypowy k t monta u musia  zdejmowa

miar  na placu budowy, a nast pnie poprzez 

firm  handlow  kontaktowa  si   z pro-

ducentem i czeka  na produkt finalny, który 

nierzadko odstawa  od oczekiwa  i nie 

pasowa  idealnie. Poza tym oczekiwanie na 

tego typu element jest bardzo czasoch onne

co powoduj  wstrzymanie prac dekarskich 

generuj c dodatkowy koszt monta u. Dlatego 

te , w 2010 roku firma Galeco wprowadzi a

do swojej oferty dwa innowacyjne produkty 

– pierwsze na rynku naro niki zewn trzne

regulowane w systemach z PVC i STALI, 

dzi ki którym od r ki dost pny jest uk, który 

w zale no ci od k ta dachu mo na w prosty 

sposób samodzielnie zainstalowa .

Naro nik regulowany w systemie 

Galeco STAL

Produkt sk ada si  z dwóch cz ci

(regulowanej i bazowej), przeci tych

symetrycznie pod k tem 45˚. Obie po ówki

standardowo posiadaj  uszczelki o szeroko ci

70 mm  oraz kluczykowy system monta u.

Wsuni cie po ówki regulowanej w bazow

pozawala uzyska  interesuj cy nas  k t

w przedziale od 105˚ do 

135˚. Co warte podkre lenia, 

naro nik regulowany 

mo emy r cznie doci ,

dzi ki czemu po dany k t

zwi kszy si  a  do 165˚.

Pomi dzy obie po ówki 

naro nika wprowadzamy 

specjalny klej uszczelniaj cy, 

natomiast same po ówki 

czymy na zak adk  listkami 

monta owymi. Specjalnie 

zaprojektowane otwory 

umo liwiaj  dodatkowe 

zespolenie listków za pomoc

nitów.

Naro nik regulowany w systemie 

Galeco PVC

Podobnie do naro nika regulowanego 

w systemie Galeco STAL, produkt sk ada si

wyj ciowo z dwóch cz ci (regulowanej 

i bazowej). Na powierzchni cz ci bazowej 

znajduj  si  linie oznaczaj ce k ty rozwarcia 

naro nika. W celu otrzymania interesuj cego

nas k ta docinamy r cznie cz  bazow ,

przedzia  k ta w zale no ci od naszych 

potrzeb kszta tuje si  od 90° do 150°. Po 

otrzymaniu w a ciwego k ta rozwarcia obie 

po ówki czymy za pomoc

kleju do PVC. Oprócz 

korzy ci wynikaj cych

ze skrócenia czasu monta u,

zastosowanie nowego 

naro nika firmy Galeco 

generuje korzy ci finansowe. 

Wynika to z faktu, e przy 

uszczelkowym po czeniu

naro nika z rynn  nie ma 

potrzeby stosowania 

czników co obni a koszt 

ca ego systemu.

Od dzi  stosuj c nowe 

naro niki firmy Galeco 

w systemie STAL i PVC, 

wykonawca zyskuje:

CZAS – zastosowanie nowych produktów 

Galeco pozwoli znacznie skróci  czas 

wykonania inwestycji w porównaniu 

z zastosowaniem produktów konkuren-

cyjnych.

PRECYZJ  – wyeliminowanie pomy ek

w ustalaniu w a ciwego k ta naro nika.

PIENI DZE – naro niki wyposa one s

w uszczelki co eliminuje konieczno

stosowania dwóch czników podnosz cych

cen  produktu.
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Galeco to bogata oferta innowacyjnych rozwi za  w zakresie 

systemów rynnowych i dekoracyjnych wyko cze  okapów. Po czenie

najnowszych technologii produkcji z niepowtarzaln  estetyk ,

sprawi o, e marka Galeco sta a si  synonimem jako ci i trwa o ci.

Tam gdzie liczy si  czas…


