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Systemy Galeco są sprawdzonym roz-

wiązaniem. Wspólną cechą każdego sys-

temu rynnowego Galeco jest wewnętrz-

ne wywinięcie krawędzi rynny. Ten

wyróżniający nas profil rynny jest gwa-

rancją, iż nawet podczas obfitych opa-

dów woda nie wychlapie się z rynny.

System Galeco PVC jest systemem od-

pornym na zmienne warunki atmosfe-

ryczne, lekkim oraz wytrzymałym na

uszkodzenia mechaniczne. Bezuszczel-

kowy odpływ dzięki systemowi progów

(Water Back System) stanowi gwarancję

szczelności połączenia z rurą spustową.

Odpływy, łączniki i haki dzięki uchwy-

tom bocznym mocowane są do deski do-

czołowej ułatwiając swobodną pracę

rynny podczas zmiennych warunków

atmosferycznych. Galeco PVC dostępne

jest w rozmiarach [mm]: 90/50, 110/80,

130/80, 130/100, 150/100,180/125. Gama

kolorystyczna Galeco PVC obejmuje

kolory: biały, czarny, brązowy, ciemno-

czerwony, grafitowy, miedziany

oraz jasny i ciemny popiel.

Galeco STAL jest systemem nie-

zwykle trwałym, zabezpieczonym

czterema warstwami ochronny-

mi. Jest pierwszym systemem

stalowym na rynku, który

ma głęboki a przez to

wydajniejszy od kon-

kurencyjnych profil

rynny. Koszt całego

systemu można obniżyć dzięki narożni-

kom uszczelkowym, które nie wymagają

stosowania łączników uszczelkowych

zaraz przy łukach. Z myślą o estetyce

systemu zabezpieczyliśmy wszystkie

elementy długie folią. Takie rozwiąza-

nie chroni system przed zarysowaniem

podczas transportu czy magazynowania.

System Galeco STAL dostępny jest

w kolorze: białym, czarnym, ciemno-

czerwonym, ceglastym, brązowym, gra-

fitowym i zielonym.

Galeco TYTAN-CYNK to system

o niebywałej trwałości i odporności.

Głęboki – kontynentalny profil, ognio-

wo ocynkowane haki oraz obejmy z ty-

tan-cynku to dowód na wysoką jakość

tego produktu. Dodatkowo folia pokry-

wająca rynny i rury chroni je przed

przedwczesnym patynowaniem oraz

przed zarysowaniami zanim system nie

zostanie zamontowany na dachu. 

Na terenie Polski Galeco działa poprzez

osiem Biur Handlowych zlokalizowa-

nych w: Tarnowie, Puławach, Warsza-

wie, Płocku, Gdyni, Poznaniu, Wrocła-

wiu i Katowicach. Taka polityka dystry-

bucji pozwala na optymalne zaopatrze-

nie każdego klienta. 

Jakość naszych produktów, doświadcze-

nie oraz wysokie kwalifikacje pracowni-

ków przyczyniły się do uzyskania licz-

nych nagród, jak m.in. Solidna firma,

Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazela Biznesu

czy Euromarka. 

GALECO Sp. z o.o.

ul. Brożka 3, 30-347 Kraków

tel. 012 269 29 17

faks: 012 254 11 97

www.galeco.pl

e-mail: galeco@galeco.pl

Infolinia: 0 801 623 626

PREZENTACJA

Galeco jest polską firmą 

o zasięgu europejskim oferującą

wysokiej jakości systemy rynnowe

wykonane z PVC, stali oraz 

tytan-cynku. Produkty Galeco 

to innowacyjne rozwiązania 

dostępne w bogatej gamie 

kolorystycznej oraz w różnych

rozmiarach. 

Rynny firmy Galeco

Galeco.qxd  07-03-23  18:41  Page 166


