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Artyku  promocyjny

Podsufitka Galeco Decor – dekoracja z najwy -

szej pó ki

Elewacja budynku, dach oraz okna stanowi  wizy-

tówk  ka dego domu. Warto zatem zadba , by po-

szczególne elementy stanowi y spójn  estetyczn

kompozycj , a tak e zapewnia y ochron  i szczel-

no  ca ej konstrukcji. Dlatego te , w marcu 2011 

roku oferta Galeco zosta a wzbogacona o kolejny 

produkt – podsufitk  dachow  typu siding, wyko-

nan  z PVC. System nosi handlow  nazw  Galeco 

DECOR i wraz z systemami rynnowymi Galeco 

mo e stanowi  kompletne wyko czenie po aci da-

chowej ka dego domu. Ponadto podsufitka Galeco 

Decor, przeznaczona do zabudowy okapu dachu na 

zewn trz budynku, zapobiega zawilgoceniu ocie-

plenia dachowego, a dodatkowo zabezpiecza przed 

utratami ciep a. Co wi cej, mo liwo  wyboru odpo-

wiedniego koloru paneli u atwi dopasowanie pod-

sufitki do fasady oraz stolarki okiennej. 

System podsufitki Galeco Decor to rozwi zanie pro-

ste i szybkie w monta u. Pe en asortyment rozwi -

za : podsufitka pe na, podsufitka wentylowana, 

a tak e listwa monta owa typu „J” pozwala samo-

dzielnie poprawi  estetyk  budynku i zabezpieczy

przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

Jest to mo liwe dzi ki polichlorkowi winylu, który 

jest materia em odpornym na uszkodzenia mecha-

niczne, rozci ganie, jak równie  korozj . Co wi cej, 

niewielka waga poszczególnych elementów syste-

mu Galeco Decor umo liwia monta  paneli nawet 

na delikatnych konstrukcjach. Z kolei odporno

na wahania temperatury oraz wilgo , jak równie

brak potrzeby konserwacji gwarantuj  niezmien-

ny wygl d podsufitki Galeco Decor nawet po wie-

lu latach. Niezwykle wa nym elementem podsu-

fitki jest jej kolor oraz mo liwo  dopasowania do 

barwy poszycia dachu. Galeco Decor dost pna jest 

w czterech popularnych kolorach: z oty d b, orze-

chowy, grafitowy oraz ciemnobr zowy. 

Naro nik regulowany w systemie Galeco STAL

Produkt sk ada si  z dwóch cz ci (regulowanej 

i bazowej), przeci tych symetrycznie pod k tem 

45 .̊ Obie po ówki standardowo posiadaj  uszczelki 

o szeroko ci 70 mm  oraz kluczykowy system mon-

ta u. Wsuni cie po ówki regulowanej w bazow  po-

zawala uzyska  interesuj cy nas  k t w przedziale 

od 100˚ do 135 .̊ Co warte podkre lenia, naro nik 

regulowany mo emy r cznie doci , dzi ki czemu 

po dany k t zwi kszy si  a  do 165 .̊ Pomi dzy 

obie po ówki naro nika wprowadzamy specjalny 

klej uszczelniaj cy, natomiast same po ówki czy-

my na zak adk  listkami monta owymi. Specjalnie 

zaprojektowane otwory umo liwiaj  dodatkowe ze-

spolenie listków za pomoc  nitów.

Naro nik regulowany w systemie Galeco PVC

Podobnie do naro nika regulowanego w syste-

mie Galeco STAL, produkt sk ada si  wyj ciowo 

z dwóch cz ci – regulowanej i bazowej. Na po-

wierzchni cz ci bazowej znajduj  si  linie ozna-

czaj ce k ty rozwarcia naro nika. W celu otrzy-

mania interesuj cego nas k ta docinamy r cznie 

cz  bazow , przedzia  k ta w zale no ci od na-

szych potrzeb kszta tuje si  od 90° do 150 °. Po otrzy-

maniu w a ciwego k ta rozwarcia obie po ówki -

czymy za pomoc  kleju do PVC. Oprócz korzy ci

wynikaj cych ze skrócenia czasu monta u, zasto-

sowanie nowego naro nika firmy Galeco generu-

je korzy ci finansowe. Wynika to z faktu, e przy 

uszczelkowym po czeniu naro nika z rynn  nie 

ma potrzeby stosowania czników co obni a koszt 

ca ego systemu.

Galeco LUXOCYNK

W trzecim kwartale bie cego roku, w ofercie Galeco 

pojawi si  nowy system – Galeco LUXOCYNK. 

B dzie to produkt oparty na sprawdzonych roz-

wi zaniach systemu Galeco STAL, wyprodukowa-

ny z najwy szej jako ci stali ocynkowanej, powle-

czonej organiczn  warstw  zabezpieczaj c . Dzi ki 

temu produkt nie b dzie patynowa  pod wp ywem 

warunków atmosferycznych, zapewniaj c trwa o

i estetyk  na d ugie lata.

Gwarancja produktowa

Jako jeden z liderów w ród producentów i dystry-

butorów systemów odprowadzania wody deszczo-

wej, firma Galeco niezwykle powa nie i odpowie-

dzialnie podchodzi do swoich klientów.  Dlatego 

te , w zwi zku z obchodzonym w tym roku jubi-

leuszem powstania przedsi biorstwa, Galeco przy-

gotowa o dla nich niespodziank  w postaci wyd u-

enia gwarancji na swoje sztandarowe produkty. 

Z pocz tkiem maja, systemy Galeco PVC jako je-

dyne na rynku obj te zostaj  15-letni , a systemy 

Galeco STAL a  35-letni  gwarancj .
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„Gwarancja satysfakcji” 
– czyli nowoczesne rozwi zania 

w ofercie Galeco
Mimo jedynie 15-letniej obecno ci na rynku firma Galeco, 

dzi ki zaanga owaniu i tworzeniu wraz z sugestiami i po-

trzebami klientów, z ma ej rodzinnej firmy sta a si  w krót-

kim czasie liderem we wprowadzaniu rozwi za  technicz-

nych, które zapewniaj  pe n  satysfakcj  zarówno wyko-

nawcom (szybki i bezproblemowy monta ) jak i u ytkownikom (solidno  wykonania i estetyka). U progu nowego 

sezonu budowlanego, z my l  o swoich nabywcach i partnerach Galeco przygotowa o kilka nowych rozwi za .


