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Prezentacja firmowa

Znakiem rozpoznawczym produktów Galeco 

jest  wewn trzne wywini cie kraw dzi rynny.

Dzi ki temu wyj tkowemu rozwi zaniu nie ma 

obawy, e woda przeleje si  z rynny nawet pod-

czas obfitych opadów. Takie rozwi zanie chro-

ni elewacj  budynku przed zaciekami, pozwala-

j c cieszy  si  estetycznym wygl dem budynku 

przez wiele lat.

Oferowane przez Galeco systemy wykonane 

s  z PVC i stali. Ka dy z tych systemów w opar-

ciu o swoje niepowtarzalne zalety spe nia ocze-

kiwania najbardziej wymagaj cych klientów. 

Pocz wszy od bogatej kolorystyki, która pozwala 

na idealny dobór koloru systemu do elewacji czy 

dachu budynku, poprzez dobór odpowiedniego 

rozmiaru, a ko cz c na przyst pnej ofercie ceno-

wej. Do produkcji systemów rynnowych Galeco 

stosuje si  najwy szej jako ci materia y, a ca y

system skupia w sobie innowacyjne rozwi zania 

po czone z nowoczesn  technologi .

Galeco STAL to system wykonany z blachy 

stalowej zabezpieczonej czterema warstwami 

ochronnymi. Wyró niaj c  cech   tego systemu 

jest g bszy, od konkurencyjnych systemów, pro-

fil rynny z wewn trznym wywini ciem kraw -

dzi. To rozwi zanie czyni system Galeco STAL 

wysoce wydajnym. By zwi kszy  bezpiecze stwo 

systemu przed zarysowaniami, Galeco wszystkie 

elementy d ugie pokrywa foli  ochronn . Folia 

ta zdejmowana jest dopiero po monta u ca ego 

systemu. Dzi ki temu klient mo e cieszy  si  no-

wym systemem bez najmniejszej skazy. 

Odp ywy, naro niki oraz czniki dzi ki spe-

cjalnym blaszkom zaginanym na rynnie szczel-

nie odprowadzaj  wod  do spustu. Podwieszenie 

czników na hakach czyni system stabilnym. 

By obni y  koszt ca ego systemu Galeco oferu-

je naro niki uszczelkowe, które eliminuj  ko-

nieczno  stosowania czników zaraz przy 

nich-rynna montowana jest bezpo rednio do 

naro nika. 

Idealny dobór koloru orynnowania do koloru 

ca ego budynku umo liwia szeroka 9-cio stop-

niowa gama kolorów Galeco STAL. System ten 

oferowany jest w kolorze: ceglastym, ciemno-

czerwonym, ciemnozielonym, grafitowym, ciem-

nobr zowym, bia ym, czarnym, czekoladowym 

br zie oraz w kolorze miedzianym. 

Galeco PVC jest lekkim i odpornym na dzia-

ania korozyjne systemem plastikowym. Dzi ki 

w a ciwo ciom polichlorku winylu system jest 

wytrzyma y na uszkodzenia mechaniczne, zgi-

nanie i rozci ganie.

Specjalnie zaprojektowane elementy systemu 

gwarantuj atwy i szybki monta . Haki, czni-

ki i odp ywy mocowane do deski czo owej sku-

tecznie 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, elimi-

nuj c konieczno  stosowania uszczelki. Linie 

monta owe zamieszczone na cznikach suge-

ruj  miejsce dosuni cia rynny w zale no ci od 

temperatury panuj cej podczas monta u.

Galeco PVC to równie  trwa o  oraz szeroka 

paleta barw orynnowania. Oferowane systemy 

dost pne s  w kolorze: ciemnoczerwonym, mie-

dzianym, ciemnobr zowym, grafitowym, czar-

nym, bia ym oraz jasno i ciemnopopielatym.

Galeco umo liwia w a ciwy dobór rozmiaru 

systemu zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. 

W zale no ci od wymiaru dachu, Galeco propo-

nuje nast puj ce rozmiary systemu Galeco PVC 

[mm]: 90, 110, 130 oraz 150. Elementy systemów 

Galeco PVC 90, 110 oraz Galeco PVC 130 wygl -

daj  identycznie, co umo liwia zastosowanie na 

jednym dachu ró nych rozmiarów tego systemu 

bez obawy o odmienny wygl d.

Systemy rynnowe Galeco
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(koszt po czenia jak za po czenie lokalne)

Firma Galeco to czo owy producent sprawdzonych systemów 
rynnowych Galeco PVC i Galeco STAL. Firma od pocz tku 
dzia alno ci stawia na wysok  jako  swoich produktów, dzi ki czemu 
mo e sprosta  wysokim wymaganiom rynku. Przesz o 10 letnie 
do wiadczenie zdobyte w zakresie odprowadzania wody deszczowej 
zosta o wielokrotnie nagrodzone przyznanymi firmie certyfikatami 
i nagrodami. Takie tytu y jak: Solidna Firma, Gazele Biznesu czy 
Euromarka potwierdzaj  profesjonalizm firmy Galeco.
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