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Z A L E T Y
Galeco PVC:

Wewnętrzne wywinięcie krawędzi rynny zabezpiecza przed przelewaniem wody,
nawet podczas obfitych opadów
Specjalnie profilowany hak rynnowy o dużej wytrzymałości na obciążenia
Specjalny bezuszczelkowy odpływ z systemem progowym zwiększa szczelność
systemu
Szybki i wygodny montaż orynnowania po założeniu pokrycia dachowego
Linie montażowe na łącznikach oznaczają miejsce dosunięcia rynny w zależno-
ści od temperatury panującej podczas montażu
Po zamontowaniu systemu jedynym ruchomym elementem pozostaje rynna, co
gwarantuje najwyższą stabilność systemu

Galeco STAL:
Wewnętrzne wywinięcie krawędzi rynny zabezpiecza przed przelewaniem wody,
nawet podczas obfitych opadów
Rynna o profilu kontynentalnym – głębszym od profili konkurencyjnych, gwaran-
tuje wyższą wydajność w odprowadzaniu wody
Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią, która chroni przed zarysowaniem pod-
czas transportu
Wygodny montaż systemu: najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu far-
tuchów nadrynnowych montaż rynien
Narożniki uszczelkowe wykonane z blachy powlekanej eliminują konieczność sto-
sowania łączników zaraz przy nich, co znacznie obniża koszt systemu

C H A R A K T R E R Y S T Y K A
Galeco PVC

Materiał – PVC polichlorek winylu charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na
uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie, zginanie i na odbarwienia; materiał lekki,
całkowicie odporny na korozję
Średnica rynny/średnica rury spustowej [mm]: 90/50, 110/80, 130/80,
130/100, 150/100, 180/125
Kolory: czarny, biały, ciemnobrązowy, miedziany, ciemnoczerwony, grafitowy, jasno-
i ciemno-popielaty

Galeco STAL
Materiał: stal powlekana organicznie, zabezpieczona czterema warstwami ochron-
nymi; dodatkowo rynny i rury zabezpieczone folią ochronną na czas transportu i ma-
gazynowania
Średnica rynny/średnica rury spustowej [mm]: 130/87
Kolory: czarny, biały, ciemnobrązowy, grafitowy, ceglasty, ciemnoczerwony, ciem-
nozielony, czekoladowy brąz, miedziany

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna
Usługi: projektowanie i doradztwo techniczne, transport
Gwarancja: 10 lat
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001 i 14001, PN-EN 607, PN-EN 612, Solidna firma,
Gazela Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Brązowy Laur Konsumenta, Euromarka

Systemy rynnowe z PVC i stali
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