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PREZENTACJA

Systemy rynnowe

Zdobyte doświadczenie w zakresie syste-
mów rynnowych zostało wielokrotnie na-
grodzone przyznanymi firmie certyfikata-
mi i nagrodami. Takie tytuły jak: Solidna 
Firma, Gazele Biznesu czy Euromarka po-
twierdzają profesjonalizm firmy Galeco 
oraz wysoką jakość oferowanych systemów 
rynnowych.

Wyróżniającą cechą systemów rynnowych 
Galeco jest wewnętrzne wywinięcie kra-
wędzi rynny. Dzięki temu wyjątkowemu 
rozwiązaniu woda nie wychlapie się z ryn-
ny nawet podczas obfitych opadów. 
Oferta Galeco to szeroki wybór rozmiarów 
i kolorów wśród oferowanego orynnowa-
nia. Najwyższej jakości materiały używa-
ne do produkcji oraz innowacyjne rozwią-
zania i nowoczesna technologia sprawiają, 
że systemy rynnowe Galeco sprawdzają się 
w każdych warunkach. 

System Galeco PVC jest lekki 
i odporny na działania korozyj-
ne. Dzięki właściwościom po-

lichlorku winylu system jest wytrzyma-
ły na uszkodzenia mechaniczne, zginanie 
i rozciąganie.
Specjalnie zaprojektowane elementy sys-
temu gwarantują łatwy i szybki montaż. 
Haki, łączniki i odpływy mocowane do 
deski czołowej skutecznie stabilizują sys-
tem, a jedynym ruchomym elementem po-
zostaje sama rynna.
System progów (Water Back System) za-
stosowany w odpływie Galeco PVC wpły-
wa na szczelne odprowadzenie wody do 
rury, eliminując konieczność stosowania 
uszczelki. Linie montażowe zamieszczo-

ne na łącznikach sugerują miejsce dosu-
nięcia rynny w zależności od temperatu-
ry panującej podczas montażu.
Galeco PVC to również trwałość oraz sze-
roki dobór kolorów. Oferowane systemy 
dostępne są w kolorze: ciemnoczerwonym, 
miedzianym, ciemnobrązowym, grafito-
wym, czarnym, białym oraz jasnopopie-
latym.
Galeco umożliwia właściwy dobór rozmia-
ru systemu zgodnie z zapotrzebowaniem 
klienta. W zależności od wymiaru dachu, 
Galeco proponuje następujące rozmiary sys-
temu Galeco PVC [mm]: 90, 110, 130 oraz 
150. Elementy systemów Galeco PVC 90, 
110 oraz Galeco PVC 130 wyglądają iden-
tycznie, co umożliwia zastosowanie na jed-
nym dachu różnych rozmiarów tego syste-
mu bez obawy o odmienny wygląd.

Galeco STAL to system wyko-
nany z blachy stalowej zabez-
pieczonej czterema warstwami 

ochronnymi. Zewnętrzną powłoką chro-
niącą system jest PURAL. Wyróżniającą 
cechą  Galeco STAL jest głębszy, od kon-
kurencyjnych systemów, profil rynny z we-
wnętrznym wywinięciem krawędzi. To 
rozwiązanie czyni system stalowy Galeco 
wysoce wydajnym. By zwiększyć bezpie-
czeństwo systemu przed zarysowaniami, 
Galeco wszystkie elementy długie pokry-
wa folią. Folia ta zdejmowana jest dopiero 
po montażu całego systemu. Dzięki temu 
klient może cieszyć się nowym systemem 
bez najmniejszej skazy. 
Odpływy, narożniki oraz łączniki dzięki 
specjalnym „blaszkom” zaginanym na ryn-
nie szczelnie odprowadzają wodę do spustu. 
Podwieszenie łączników na hakach czyni 
system stabilnym.
Narożniki uszczelkowe wykorzystane przy 
Galeco STAL eliminują konieczność stoso-
wania łączników zaraz przy nich, co wpły-
wa na obniżenie kosztów zakupu. 
W celu idealnego dobrania koloru orynno-
wania do koloru całego budynku, Galeco 
wciąż wzbogaca gamę swoich kolorów. 
Galeco STAL w rozmiarze 130 dostępny 
jest w kolorach: ceglastym, ciemnoczerwo-
nym, ciemnozielonym, grafitowym, ciem-
nobrązowym, białym, czarnym, czekolado-
wym brązie oraz w kolorze miedzianym. 
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Galeco jest polskim 
producentem 

sprawdzonych systemów 
rynnowych wykonanych 

z PVC i stali. Firma 
działa na krajowym 

rynku odprowadzania 
wody deszczowej już 

przeszło 10 lat. 
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