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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 3/2012

Galeco to bogata oferta innowacyjnych rozwi -

za  w zakresie systemów rynnowych i dekora-

cyjnych wyko cze  okapów. Po czenie najnow-

szych technologii produkcji z niepowtarzaln

estetyk , sprawi o, e marka Galeco sta a si  sy-

nonimem jako ci i trwa o ci.  

Obecnie w swojej ofercie Galeco ma trzy uni-

kalne systemy odprowadzania wody deszczowej 

(Galeco STAL, Galeco PVC, Galeco LUXOCYNK), 

ka dy z nich posiada szerok  gam  wspólnych 

b d  ró nych zalet korzystnych dla ka dego ro-

dzaju inwestora.

Galeco STAL 
Galeco STAL to system wyko-

nany z najlepszej jako ci sta-

li powlekanej, zabezpieczony 

czterema warstwami ochron-

nymi: cynkiem, warstw  pasy-

wacyjn , podk adem oraz pow ok  organiczn .

Dost pny jest w szerokiej gamie kolorów: mie-

dzianym, czekoladowym br zie, ciemnobr zo-

wym, ceglastym, ciemnoczerwonym, grafito-

wym, ciemnoczerwonym, bia ym i czarnym. 

Charakterystyczny dla Galeco kszta t rynny z wy-

wini ciem do wewn trz stanowi znak rozpoznaw-

czy produktu, ponadto rynna Galeco STAL po-

siada g boki profil tzw. kontynentalny, dlatego 

te  jej wydajno  w odprowadzaniu deszczówki 

jest wy sza od konkurencyjnych systemów o tzw. 

profilu skandynawskim. Nowoczesne, szerokie 

czniki klamrowe o zwi kszonej powierzchni 

uszczelniania, gwarantuj  stabilno  systemu. 

Naro niki klamrowe integruj  sprawdzony sys-

tem uszczelkowy z  nowatorskim rozwi zaniem 

klamrowym, nie wymagaj  stosowania czni-

ków zaraz przy nich co minimalizuj  liczb  u y-

tych elementów a tym samym zmniejsza koszt 

systemu. W 2010 roku, Galeco wprowadzi o  do 

swojej oferty, pierwszy na rynku naro nik regu-

lowany pozwalaj cy wykonawcy od r ki uzyska

po dany k t monta u. Wcze niej czas oczeki-

wania na zamówiony u producenta naro nik 

nietypowy si ga  nawet kilku tygodni. Obecnie 

rynna montowana jest bezpo rednio do naro -

nika w sposób prosty i szybki. Poza tym systemy 

ze stali powlekanej to przede wszystkim bardzo 

wysoka wytrzyma o  mechaniczna, przydatna 

zw aszcza przy osuwaj cym si  z dachu niegu 

oraz nawisom z lodu. Odporno  na uszkodzenia 

mechaniczne i warunki atmosferyczne sprawia, 

e systemy stalowe mo na nazwa  wr cz „d u-

gowiecznymi”, a zapewne ka dy z nas buduj c

upragniony dom pragnie aby by a to inwestycja 

na lata s u ca nie tylko dzieciom ale i wnukom. 

Firma Galeco stale monitoruj c rynek zna te po-

trzeby klientów, oferuj  wi c system najwy szej 

jako ci, którego trwa o  poparta jest 35-letni

gwarancj  producenck .

Galeco PVC
Rynny wykonane z PVC mo -

na poleci  tym klientom, dla 

których atwo  i szybko

monta u opartego na zatrza-

skach i uszczelkowych cze-

niach ma kluczowe znaczenie. Uszczelkowy sys-

tem PVC to produkt mo liwy do samodzielnego 

monta u. Najsilniejsz  stron  tych produktów 

jest 100% odporno  na korozj . S abymi strona-

mi systemów PVC jest relatywnie ni sza trwa-

o  koloru oraz ni sza ni  w stali wytrzyma-

o  mechaniczna. Jednak produkty najnowszej 

generacji minimalizuj  te s abo ci. W 2008 roku 

system Galeco PVC zosta  wzbogacony o now

jako  orynnowania zamkni t  w nowoczesnej 

technologii wykonania – koekstruzji. Systemy 

PVC wykonane w tej technologii sk adaj  si

z dwóch warstw: zewn trznej odpowiedzialnej 

za wra enia estetyczne – wysoki po ysk, g bo-

ki i trwa y kolor, odporno  na dzia anie pro-

mieniowania UV oraz wewn trznej odpowia-

daj c  za odporno  mechaniczn . Dodatkowo, 

w systemie Galeco PVC  zastosowano jasne wn -

trze rynny, dzi ki czemu nagrzewa si  ona do 

15% mniej, co skutkuje wy sz  stabilno ci  ca-

ego orynnowania a co za tym idzie szczelno-

ci  orynnowania.  

Galeco LUX 
OCYNK
W trzecim kwartale 2011 

roku, w ofercie Galeco poja-

wi  si  nowy system rynno-

wy – Galeco LUX OCYNK pro-

dukowany w rozmiarze 135/100 mm.  Galeco 

LUX OCYNK oparty jest na sprawdzonych roz-

wi zaniach systemu Galeco STAL po za tym 

wyprodukowano go z najwy szej jako ci stali 

ocynkowanej, powleczonej organiczn  warstw

zabezpieczaj c , dzi ki temu nie b dzie patyno-

wa  pod wp ywem warunków atmosferycznych, 

zapewniaj c na d ugo trwa o  i estetyk . Wybór 

orynnowania Galeco LUX OCYNK to najbardziej 

ekonomiczne rozwi zanie  na rynku bior c pod 

uwag  relacj  ceny do jako ci. 

Nowy rozmiar, nowe mo liwo ci 
– czyli co nowego Galeco 
szykuje dla swoich klientów
Od pocz tku marca 2012 roku Galeco oferuje 

w znanych ju  systemach Galeco STAL i Galeco 

LUXOCYNK nowy rozmiar 150/100. Rozwi zanie 

zapewnia skuteczne odprowadzenie wody z du-

ych jednolitych p aszczyzn dachowych na 

obiektach przemys owych i du ych budynków 

mieszkalnych. Inwestorzy korzystaj cy z oferty 

Galeco maj  wi c wybór pomi dzy sprawdzo-

nym systemem Galeco STAL i jego ekonomicz-

n  alternatyw  Galeco LUXOCYNK. System 

LuxOcynk od samego wprowadzenia na rynek 

cieszy si  intensywnie rosn cym zainteresowa-

niem, dzi ki odpowiedniej relacji ceny do jako-

ci. Nowy system 150/100 posiada profil trady-

cyjny o rozwini ciu 333 mm.
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Nowoczesne rozwi zania
w ofercie Galeco
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