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n ZALETY

Galeco PVC

l opatentowany kształt rynny z wewnętrznym 

wywinięciem krawędzi zabezpiecza przed 

wychlapaniem się wody podczas obfitych 

opadów

l system wykonany w technologii  koekstruzji 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

– lekkiego materiału, charakteryzującego 

się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia 

mechaniczne, rozciąganie i zginanie

l system odporny na odbarwienia i korozję

l łączniki i odpływy wyposażone są w specjal-

ne uchwyty boczne, które mocowane do deski 

czołowej podnoszą szczelność systemu oraz 

dodatkowo go stabilizują

l bezuszczelkowe odpływy posiadają specjal-

ny system progów, dzięki czemu woda szczel-

nie odprowadzana jest do spustu

l tzw. szybka rynna – prosty i szybki montaż 

z podziałem na: mocowanie haków, a następ-

nie po ułożeniu pokrycia dachowego – montaż 

orynnowania

l w łącznikach zaznaczono linie montażowe, 

które wskazują miejsce dosunięcia rynny 

w zależności od temperatury panującej pod-

czas montażu

l po zakończeniu montażu jedynym rucho-

mym elementem pozostaje sama rynna

Galeco STAL

l wysoka trwałość blach dzięki zastosowaniu 

czterech warstw ochronnych zabezpieczają-

cych przed działaniem czynników atmosfe-

rycznych

l głęboki, kontynentalny profil rynny oraz 

charakterystyczne dla systemów Galeco 

wewnętrzne wywinięcie krawędzi rynny powo-

dują, że jest to jeden z bardziej wydajnych sta-

lowych systemów dostępnych na rynku

l wygodny montaż

l narożniki uszczelkowe eliminują koniecz-

ność stosowania łączników zaraz przy nich, co 

obniża koszty całego systemu

l odpływy, narożniki oraz łączniki wyposa- 

żone w specjalne blaszki tzw. zamki, które 

zaginane na rynnie zapewniają całkowitą 

szczelność systemu rynnowego

l specjalnie zaprojektowane dekle chronią 

wnętrze rury przed zanieczyszczeniem i wil-

gocią, a dodatkowo zapobiegają zniszczeniu 

krawędzi w transporcie 

l szybkie w montażu, szerokie łączniki pełno-

uszczelkowe zapewniają stabilizację i szczel-

ność systemu rynnowego

n CHARAKTERYSTYKA

Galeco PVC

Materiał: PVC – materiał lekki, całkowicie 

odporny na korozję

Profil rynny: półokrągły (głęboki)

Profil rury spustowej: okrągły

Średnica rynny/średnica rury spustowej 

[mm]: 90/50, 110/80, 130/80, 130/100, 

150/100, 180/125

Kolory: biały, czarny, ciemnoczerwony, ciem-

nobrązowy, grafitowy, miedziany, jasnopopie-

laty, czekoladowy brąz

Galeco STAL

Materiał: stal powlekana organicznie, zabez-

pieczona czterema warstwami ochronnymi 

(w tym PURALEM)

Profil rynny: półokrągły (głęboki), okrągły

Średnica rynny/średnica rury spustowej 

[mm]: 120/90, 135/90, 135/100, 150/100, 

150/120

Kolory: biały, czarny, ciemnoczerwony, ciem-

nobrązowy, ceglasty, grafitowy, ciemnozielony, 

miedziany, czekoladowy brąz

Galeco LUXOCYNK

Produkt oparty na rozwiązaniach systemu 

stalowego, wyprodukowany z najwyższej 

jakości stali ocynkowanej, powleczonej 

organiczną warstwą zabezpieczającą oraz 

chromem, tworzącymi stałą, solidną i zwartą 

powłokę, chroniącą stal przed korozją, a sam 

cynk przed patynowaniem. Stylowy srebrny 

kolor Galeco LUXOCYNK, bez tzw. „kwiatów” 

charakterystycznych dla blach ocynkowanych, 

stanowi eleganckie wykończenie budynku. 

Wybór orynnowania Galeco LUXOCYNK to 

najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na rynku 

biorąc pod uwagę relację ceny do jakości.

Średnica rynny/rury spustowej [mm]: 

135/100, 150/100, 150/120

Profil rynny: półokrągły (kontynentalny z cha-

rakterystycznym wew. wywinięciem krawędzi)

Profil rury spustowej: okrągły

Kolor: srebrny

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, pro-

jektowanie, transport

Gwarancja: 35 lat STAL, 15 lat PVC, 10 lat 

LUXOCYNK

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN1462, 

PN-EN612, PN-EN12200

Nagrody: Złoty Laur Klienta 2012, Budowlana 

Firma Roku 2011, Jakość Roku 2011, Gazele 

Biznesu, Euromarka, Produkt Przyjazny dla 

Mojego Domu 2013, Solidna Firma

NOWOŚĆ: innowacyjne narożniki regulo-

wane dla systemów rynnowych PVC, STAL 

i LUXOCYNK

SYSTEMY RYNNOWE 

GALECO STAL, GALECO PVC

I GALECO LUXOCYNK

n   GALECO sp. z o.o.
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