
Mimo jedynie 15-letniej obecno!ci na rynku Þ rma Galeco, dzi"ki zaanga#owaniu i$tworzeniu wraz 

z$sugestiami i$potrzebami klientów, z$ma%ej rodzinnej Þ rmy sta%a si" w$krótkim czasie liderem we 

wprowadzaniu rozwi&za' technicznych, które zapewniaj& pe%n& satysfakcj" zarówno wykonawcom 

(szybki i$bezproblemowy monta#) jak i$u#ytkownikom (solidno!( wykonania i$estetyka). Mijaj&cy 

sezon budowlany tak#e przyniós% kilka nowo!ci w$ofercie Galeco, które mamy nadziej" powi"ksz& 

grono zadowolonych klientów a$dekarzom u%atwi& codzienn& prac". 

Pierwsz& z$nowo!ci jest nowy system – Galeco LUXOCYNK – wprowadzony na rynek w$ III kwar-

tale bie#&cego roku. Produkt oparty jest na sprawdzonych rozwi&zaniach systemu Galeco STAL, 

wyprodukowany z$najwy#szej jako!ci stali ocynkowanej, powleczonej organiczn& warstw& zabez-

pieczaj&c&.

Kolejnymi nowinkami technicznymi w$ ofercie Galeco s& naro#niki regulowane, wyprodukowane 

zarówno w$systemie STAL jak i$PVC. Produkty te umo#liwiaj& %atwy i$szybki monta# na ka#dym 

budynku, którego kszta%t architektoniczny wymaga naro#nika o$nietypowym k&cie. Obecnie wyko-

nawca nie musi wi"cej czeka( na dostaw" specjalnie zamawianego naro#nika o$k&cie innym ni# 

90°. Od r"ki dost"pny jest %uk, który w$zale#no!ci od k&ta dachu b"dzie mo#na samodzielnie zamon-

towa(. Wprowadzaj&c na rynek naro#niki regulowane w%a!ciwie nie by%o w&tpliwo!ci, #e produkty 

te zrewolucjonizuj& prac" dekarzy i$przynios& korzy!( naszym klientom w$postaci oszcz"dzonego 

czasu i$pieni"dzy. Niemniej jednak jeste!my mile zaskoczeni ilo!ci& pozytywnych reakcji oraz przy-

chylnych opinii p%yn&cych od dekarzy, z$których zdaniem liczymy si" przede wszystkim a$sugestie 

od nich p%yn&ce s& inspiracj& dla nowych rozwi&za'. 

Znakiem, #e powzi"te kroki zmierzaj& w$ dobrym kierunku s& uzyskane przez Þ rm" wyró#nienia 

i$nagrody: GRAND PRIX ogólnopolskiego konkursu LAUR KLIENTA 2011, wyró#nienie dla naro#-

ników regulowanych jako „PRODUKTU PRZYJAZNEGO DLA MOJEGO DOMU”, srebrna statuetka 

w$konkursie Or%y Polskiego Budownictwa oraz tytu% Budowlanej Firmy Roku przyznawany przez 

presti#owy magazyn o$ tematyce budowlanej – „Builder”. Dzi"kujemy za dotychczasowe uznanie 

oraz zaufanie, jakim obdarzacie Pa'stwo nasze produkty, jednocze!nie mamy nadziej", #e nasze 

nowe rozwi&zania przynios& jeszcze wi"cej „u!miechu na deszcz”.

Infolinia: 801 623 626

www.galeco.pl

e-mail: galeco@galeco.pl

Zaufaj bezpiecznym rozwi&zaniom.
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