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Galeco STAL to system wyko-
nany z najlepszej jakości sta-
li powlekanej, zabezpieczonej 
czterema warstwami ochron-
nymi. Wyróżniającą cechą 
tego systemu od konkurencyj-
nych jest głębszy profil ryn-

ny z wewnętrznym wywinięciem krawędzi. 
Dzięki temu przy tej samej szerokości ryn-
ny efektywność odprowadzania wody rynną 
Galeco znacznie wzrasta.

By zwiększyć bezpieczeństwo systemu 
przed zarysowaniami, Galeco wszystkie ele-
menty długie pokrywa folią ochronną. Folia ta 
zdejmowana jest dopiero po montażu całego 
systemu. Firma jako pierwsza na rynku wpro-
wadziła także system deklowania. Specjalnie 
zaprojektowane dekle chronią wnętrze rury 
przed zanieczyszczeniem i wilgocią, a do-
datkowo zapobiegają zniszczeniu krawędzi 
w transporcie.

Odpływy, narożniki oraz łączniki dzię-
ki specjalnym blaszkom zaginanym na ryn-
nie szczelnie odprowadzają wodę do spustu. 
Podwieszenie łączników na hakach do budyn-
ku usztywnia system, co podnosi jego szczel-
ność i wytrzymałość. System Galeco Stal 
może być również montowany po założeniu 
fartuchów nadrynnowych. 

By obniżyć koszt całego systemu, Galeco 
oferuje nowoczesne narożniki klamrowe, któ-
re eliminują konieczność stosowania łączni-
ków zaraz przy nich – rynna montowana jest 
bezpośrednio do narożnika. Integrują one 
sprawdzony system uszczelkowy z nowator-
skim rozwiązaniem klamrowym.

Firma Galeco nie ustaje w wysiłkach wzbo-
gacania swojej oferty handlowej. W roku 2009 

wprowadziła nowy 
system Galeco 
STAL 110. Jednym 
z jego atutów na 
tle konkurencji 
jest głęboki pro-
fil rynny o zbliżonej 
pojemności do stalo-
wej rynny o profilu skandynawskim 125 mm, 
przy znacznie niższej cenie detalicznej.

Idealny dobór barw orynnowania do elewa-
cji całego budynku umożliwia 9-stopniowa 
gama kolorystyczna Galeco STAL. System ten 
oferowany jest w kolorze: ceglastym, ciemno-
czerwonym, ciemnozielonym, grafitowym, 
ciemnobrązowym, białym, czarnym, czekola-
dowym brązie oraz w kolorze miedzianym. 

Galeco PVC jest lek-
kim i odpornym na dzia-
łania korozyjne sys-
temem plastikowym, 
wytrzymałym na uszko-
dzenia mechaniczne, 
zginanie i rozciąganie. 

W roku 2008 system Galeco PVC został wzbo-
gacony o nową jakość orynnowania zamknię-
tą w nowoczesnej technologii wykonania 
– KOEKSTRUZJI. Dzięki niej rynny Galeco 
PVC wykonane będą z dwóch warstw. Każda 
z nich spełnia inną funkcję, razem tworząc 
najwyższej jakości produkt. W warstwie we-
wnętrznej maksymalizuje się odporność me-
chaniczną (m.in. wytrzymałość na opadający 
śnieg), zaś w warstwie zewnętrznej odporność 
na UV, barwę i połysk.

Specjalnie zaprojektowane elementy syste-
mu gwarantują łatwy i szybki montaż. 

Haki, łączniki i odpływy mocowane do de-
ski czołowej skutecznie stabilizują system, 
a jedynym ruchomym elementem pozostaje 
sama rynna.

System progów (Water Back System) zasto-
sowany w odpływie Galeco PVC wpływa na 
szczelne odprowadzenie wody do rury, eli-
minując konieczność stosowania uszczelki. 
Linie montażowe zamieszczone na łącznikach 
sugerują miejsce dosunięcia rynny w zależ-
ności od temperatury panującej podczas mon-
tażu.

Oferowane systemy dostępne są w kolo-
rze: ciemnoczerwonym, miedzianym, ciem-
nobrązowym, grafitowym, czarnym, białym 
oraz jasna i ciemnopopielatym. Ponadto szero-
ka gama kolorystyczna zostanie wzbogacona 
o czekoladowy brąz (~RAL 8017) w rozmia-
rze 110 i 130. 

Galeco umożliwia właściwy dobór rozmia-
ru systemu. W zależności od wymiaru dachu, 
możemy wybierać następujące rozmiary sys-
temu Galeco PVC [mm]: 90, 110, 130 oraz 150. 
Ich elementy wyglądają identycznie, co umoż-
liwia zastosowanie na jednym dachu różnych 
rozmiarów tego systemu bez obawy o odmien-
ny wygląd.

Reasumując: wybierając system rynnowy, 
warto skorzystać z oferty fimy Galeco, to gwa-
rancja uśmiechu na deszcz, uśmiechu na lata.

Nowatorskie podejście do samego kształtu rynny – wewnętrzne wywinięcie 
krawędzi rynny, które rewolucyjnie i konsekwentnie od 10 lat sprawdza się 
w czołowych systemach Galeco PVC i Galeco STAL, wpływa na skuteczną 
ochronę budynku przed zaciekami. Nie ma bowiem obawy, że woda przele-
je się z rynny nawet podczas obfitych opadów. Takie rozwiązanie pozwala 
cieszyć się estetycznym wyglądem budynku przez wiele lat.

GALECO – nowoczesne rozwiązania techniczne 
w systemach odprowadzania wody deszczowej
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