
System rynnowy Galeco PVC
Na deszcz. Na lata.



Zalety:

Opatentowany kształt rynny zabezpieczający 
przed przelewaniem wody, nawet podczas 
obfitych opadów.

 Specjalnie profilowany hak rynnowy  
o dużej wytrzymałości na obciążenia.

Zwiększony połysk orynnowania pozwoli cieszyć 
się jego perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.

Po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem 
pozostaje rynna, co gwarantuje najwyższą  
stabilność systemu.

Specjalnie dobrany materiał posiada zabezpieczenie 
„UV PROTECT”, które chroni kolor przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych.

Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system 
nagrzewa się do 15% mniej, a przez to zwiększa się 
odporność systemu na rozciąganie.

+15%

+15%

+15%

Wygodny montaż systemu: najpierw montaż 
haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynno-
wych montaż rynien.

System rynnowy Galeco PVC 

to nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania - KOEKSTRUZJI.
Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV,
zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk. 
System rynnowy Galeco PVC z pewnością wywoła uśmiech… na deszcz… na lata.

1.  Estetyczne wykonanie.
2.  Duży wybór kolorów umożliwiający dobór 

systemu do każdego rodzaju dachu.
3.  Wysoka jakość tworzywa zapewniająca 

długoletnią funkcjonalność.
4. 10-letnia gwarancja.
5. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
6. Trwałość koloru.
7.  Kształtki w rozmiarze 90/110/130 systemów 

Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje 
możliwość zastosowania na jednym dachu 
systemów w różnych rozmiarach bez obawy 
o odmienny wygląd.
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Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD)
Powierzchnia dachu w m2 = (C/2 + B) x długość dachu. 
Jeżeli projekt uwzględnia zastosowanie narożników, zwiększ EPD  
o następujący procent: 
a) 10% - przy montażu narożnika do 2 m od odpływu 
b) 5% - powyżej 2 m

C

B

Poniższa tabela określa wydajność poszczególnych elementów systemu orynnowania. 
Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą masz odwodnić, możesz wybrać system 
najbardziej odpowiedni dla Twojego budynku (dane w tabeli określają maksymalną 
powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).

Tabela wydajności

* Dostępne w III kwartale 2009.

Średnice i zastosowanie

Dostępna kolorystyka
Galeco PVC

90 / 50 110 / 80 130 / 100 150 / 100

~ RAL 8003 C Miedziany

~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy

~ RAL 9010 W Biały

~ RAL 9005 B Czarny

~ RAL 7035-7036 G Jasnopopielaty

~ RAL 3013-3016 R Ciemnoczerwony

~ RAL 7015 A Grafitowy

~ RAL 8017 K Czekoladowy brąz

Kolorystyka

Galeco PVC

Ustawienia
rury

spustowej

Typ rynny / rozmiar rury

90 / 50 110 / 80 130 / 80 130 / 100 150 / 100

52 m2 83 m2 115 m2 115 m2 150 m2

69 m2 194 m2 270 m2 270 m2 325 m2

pole pow. 37,5 cm2

pole pow. 52,5 cm2

pole pow. 82,5 cm2

pole pow. 112 cm2

Galeco PVC 90 system przeznaczony do 
orynnowania jaskółek, wykuszy, altan, mniejszych 
garaży, balkonów, wiat; stanowi uzupełnienie 
systemu Galeco 130.

Galeco PVC 110 system przeznaczony do orynno- 
wania większych garaży, wiat, małych domów jedno- 
rodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych; 
stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.

Galeco PVC 130 podstawowy system służący do 
orynnowania domów jednorodzinnych, budynków 
mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych.

Galeco PVC 150 system przeznaczony do 
odprowadzania wody z dużych jednolitych 
płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych 
i dużych budynkach mieszkalnych.



Galeco Rainwater
Technology

pieczątka dystrybutora

To międzynarodowa grupa biznesowa obecna na większości rynków europejskich. Jesteśmy projektantem,  
producentem i dystrybutorem profesjonalnych systemów odprowadzania wody.  

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz obecność na europejskich rynkach daje nam gwarancję dostarczania 
swoim klientom rozwiązań przełomowych, innowacyjnych i najwyższej jakości. 

Połączenie najnowszych technologii... 
... synonimem jakości i trwałości.

Jesteśmy partnerem biznesowym, któremu zaufali  
krajowi i zagraniczni inwestorzy. 
Galeco jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek 
w swoim sektorze. Z ofertą stale docieramy na nowe 
rynki, dostarczając systemy wysoko cenione przez 
wymagających.
 
Opatentowane technologie, innowacyjne rozwiązania  
nowej generacji i dbałość o najdrobniejszy szczegół.
  
Witamy w Galeco Rainwater Technology.

Zgodność z normami polskimi:
PN-EN 607, PN-EN 1462, PN-EN 12200-1

Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. *Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
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www.galeco.info, export@galeco.pl
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