
Prezentacja firmowa

Galeco STAL to system wyko-

nany z najlepszej jako ci sta-

li powlekanej, zabezpieczonej 

czterema warstwami ochron-

nymi. Wyró niaj c  cech

tego systemu od konkurencyj-

nych jest g bszy profil ryn-

ny z wewn trznym wywini ciem kraw dzi. 

Dzi ki temu przy tej samej szeroko ci ryn-

ny efektywno  odprowadzania wody rynn

Galeco znacznie wzrasta.

By zwi kszy  bezpiecze stwo systemu 

przed zarysowaniami, Galeco wszystkie ele-

menty d ugie pokrywa foli  ochronn . Folia ta 

zdejmowana jest dopiero po monta u ca ego 

systemu. Firma jako pierwsza na rynku wpro-

wadzi a tak e system deklowania. Specjalnie 

zaprojektowane dekle chroni  wn trze rury 

przed zanieczyszczeniem i wilgoci , a do-

datkowo zapobiegaj  zniszczeniu kraw dzi 

w transporcie.

Odp ywy, naro niki oraz czniki dzi -

ki specjalnym blaszkom zaginanym na ryn-

nie szczelnie odprowadzaj  wod  do spustu. 

Podwieszenie czników na hakach do budyn-

ku usztywnia system, co podnosi jego szczel-

no  i wytrzyma o . System Galeco Stal 

mo e by  równie  montowany po za o eniu 

fartuchów nadrynnowych. 

By obni y  koszt ca ego systemu, Galeco 

oferuje nowoczesne naro niki klamrowe, któ-

re eliminuj  konieczno  stosowania czni-

ków zaraz przy nich – rynna montowana jest 

bezpo rednio do naro nika. Integruj  one 

sprawdzony system uszczelkowy z nowator-

skim rozwi zaniem klamrowym.

Firma Galeco nie ustaje w wysi kach wzbo-

gacania swojej oferty handlowej. W roku 2009 

wprowadzi a nowy 

system Galeco 

STAL 110. Jednym 

z jego atutów na 

tle konkurencji 

jest g boki pro-

fil rynny o zbli onej

pojemno ci do stalo-

wej rynny o profilu skandynawskim 125 mm, 

przy znacznie ni szej cenie detalicznej.

Idealny dobór barw orynnowania do elewa-

cji ca ego budynku umo liwia 9-stopniowa 

gama kolorystyczna Galeco STAL. System ten 

oferowany jest w kolorze: ceglastym, ciemno-

czerwonym, ciemnozielonym, grafitowym, 

ciemnobr zowym, bia ym, czarnym, czekola-

dowym br zie oraz w kolorze miedzianym. 

Galeco PVC jest lek-

kim i odpornym na dzia-

ania korozyjne sys-

temem plastikowym, 

wytrzyma ym na uszko-

dzenia mechaniczne, 

zginanie i rozci ganie. 

W roku 2008 system Galeco PVC zosta  wzbo-

gacony o now  jako  orynnowania zamkni -

t  w nowoczesnej technologii wykonania 

– KOEKSTRUZJI. Dzi ki niej rynny Galeco 

PVC wykonane b d  z dwóch warstw. Ka da 

z nich spe nia inn  funkcj , razem tworz c

najwy szej jako ci produkt. W warstwie we-

wn trznej maksymalizuje si  odporno  me-

chaniczn  (m.in. wytrzyma o  na opadaj cy 

nieg), za  w warstwie zewn trznej odporno

na UV, barw  i po ysk.

Specjalnie zaprojektowane elementy syste-

mu gwarantuj atwy i szybki monta .

Haki, czniki i odp ywy mocowane do de-

ski czo owej skutecznie stabilizuj  system, 

a jedynym ruchomym elementem pozostaje 

sama rynna.

System progów (Water Back System) zasto-

sowany w odp ywie Galeco PVC wp ywa na 

szczelne odprowadzenie wody do rury, eli-

minuj c konieczno  stosowania uszczelki. 

Linie monta owe zamieszczone na cznikach 

sugeruj  miejsce dosuni cia rynny w zale -

no ci od temperatury panuj cej podczas mon-

ta u.

Oferowane systemy dost pne s  w kolo-

rze: ciemnoczerwonym, miedzianym, ciem-

nobr zowym, grafitowym, czarnym, bia ym 

oraz jasna i ciemnopopielatym. Ponadto szero-

ka gama kolorystyczna zostanie wzbogacona 

o czekoladowy br z (~RAL 8017) w rozmia-

rze 110 i 130. 

Galeco umo liwia w a ciwy dobór rozmia-

ru systemu. W zale no ci od wymiaru dachu, 

mo emy wybiera  nast puj ce rozmiary sys-

temu Galeco PVC [mm]: 90, 110, 130 oraz 150. 

Ich elementy wygl daj  identycznie, co umo -

liwia zastosowanie na jednym dachu ró nych 

rozmiarów tego systemu bez obawy o odmien-

ny wygl d.

Reasumuj c: wybieraj c system rynnowy, 

warto skorzysta  z oferty fimy Galeco, to gwa-

rancja u miechu na deszcz, u miechu na lata.

Nowatorskie podej cie do samego kszta tu rynny – wewn trzne wywini cie 

kraw dzi rynny, które rewolucyjnie i konsekwentnie od 10 lat sprawdza si

w czo owych systemach Galeco PVC i Galeco STAL, wp ywa na skuteczn

ochron  budynku przed zaciekami. Nie ma bowiem obawy, e woda przele-

je si  z rynny nawet podczas obfitych opadów. Takie rozwi zanie pozwala 

cieszy  si  estetycznym wygl dem budynku przez wiele lat.
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