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Galeco – nowoczesne rozwi zania 
techniczne w systemach 
odprowadzania wody deszczowej
Wybieraj c system rynnowy, nale y zwróci  uwag  nie tylko na wysok  jako

produktu, ale tak e na innowacyjne pomys y producentów, które w po czeniu 

z nowoczesn  technologi  pozwol  na unikni cie niepotrzebnych wydatków.

Nowatorskie podej cie do samego kszta -

tu rynny – wewn trzne wywini cie kraw -

dzi, które rewolucyjnie i konsekwentnie od

 10 lat sprawdza si  w czo owych systemach

 Galeco PVC i Galeco STAL, wp ywa na sku-

teczn  ochron  budynku przed zaciekami. 

Nie ma bowiem obawy, e woda przeleje si

z rynny nawet podczas obfitych opadów. 

Takie rozwi zanie pozwala cieszy  si  este-

tycznym wygl dem budynku przez wiele lat 

i umo liwia redukcj  niepotrzebnych kosztów 

odnowy elewacji w przysz o ci.

Ponadto produkty Galeco zosta y zaprojektowa-

ne tak, by zaoszcz dzi  czas ekipy dekarskiej, 

a tym samym zmniejszy  koszty monta u.

Rozwi zaniem wprowadzonym przez firm

Galeco, docenionym przez fachowców, jest mo -

liwo  mocowania rynien po uprzednim po o e-

niu pokrycia dachowego. Unikamy w ten sposób 

uszkodzenia elementów przez spadaj ce pod-

czas pracy na dachu dachówki czy narz dzia.

Galeco STAL to system wykonany z blachy sta-

lowej zabezpieczonej czterema warstwami 

ochronnymi. Cech  odró niaj c  ten system 

od konkurencyjnych jest g bszy profil rynny 

z wewn trznym wywini ciem kraw dzi. 

By zwi kszy  bezpiecze stwo systemu przed 

zarysowaniami, wszystkie elementy d ugie po-

kryte s  foli  ochronn . Zdejmowana jest ona 

dopiero po monta u ca ego systemu. Dzi ki 

temu klient mo e cieszy  si  nowym syste-

mem bez najmniejszego zarysowania, które 

mo e powsta  w czasie transportu, magazyno-

wania czy roz adunku. Firma jako pierwsza na 

rynku wprowadzi a tak e system deklowania. 

Specjalnie zaprojektowane dekle chroni  wn -

trze rury przed zanieczyszczeniem i wilgoci ,

a dodatkowo zapobiegaj  zniszczeniu kraw dzi

w transporcie. Odp ywy, naro niki oraz czni-

ki dzi ki specjalnym blaszkom zaginanym na 

rynnie szczelnie odprowadzaj  wod  do spustu. 

Podwieszenie czników na hakach do budynku 

usztywnia system, co podnosi jego szczelno  i 

wytrzyma o . System Galeco STAL mo e by

równie  montowany po za o eniu fartuchów 

nadrynnowych. By obni y  koszt ca ego syste-

mu, Galeco oferuje naro niki uszczelkowe, któ-

re eliminuj  konieczno  stosowania czników 

– rynna montowana jest bezpo rednio do naro -

nika. Idealny dobór barw orynnowania do ele-

wacji ca ego budynku umo liwia 9-stopniowa 

gama kolorystyczna. System oferowany jest 

w kolorach: ceglastym, ciemnoczerwonym, 

ciemnozielonym, grafitowym, ciemnobr zo-

wym, bia ym, czarnym, czekoladowym br zie 

oraz w kolorze miedzianym. 

Galeco PVC jest lekkim i odpornym na dzia a-

nia korozyjne systemem plastikowym, wytrzy-

ma ym na uszkodzenia mechaniczne, zginanie 

i rozci ganie. Specjalnie zaprojektowane ele-

menty systemu gwarantuj atwy i szybki mon-

ta . Haki, czniki i odp ywy mocowane do de-

ski czo owej skutecznie stabilizuj , a jedynym 

ruchomym elementem pozostaje sama rynna. 

System progów (Water Back System) u yty 

w odp ywie Galeco PVC wp ywa na szczel-

ne odprowadzenie wody do rury, eliminu-

j c konieczno  stosowania uszczelki. Linie 

monta owe zamieszczone na cznikach su-

geruj  miejsce dosuni cia rynny w zale no-

ci od temperatury panuj cej podczas monta-

u. Oferowane systemy dost pne s  w kolorze: 

ciemnoczerwonym, miedzianym, ciemnobr zo-

wym, grafitowym, czarnym, bia ym oraz jasno- 

i ciemnopopielatym.

Galeco umo liwia w a ciwy dobór rozmiaru 

systemu. W zale no ci od wymiaru dachu, 

mo emy wybra  pomi dzy: 90, 110, 130 oraz 

150 mm. Wszystkie elementy wygl daj  iden-

tycznie, co umo liwia zastosowanie na jednym 

dachu ró nych rozmiarów tego systemu bez 

obawy o odmienny wygl d.
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