Systemy rynnowe Galeco
Czekoladowy brąz
w ofercie PVC i STAL

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.

Czekoladowy brąz Galeco
...rynny ze smakiem

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach,
ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które
zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.
System rynnowy Galeco STAL to gwarancja
wieloletniego zadowolenia z doskonałego
zakupu i … uśmiech na deszcz.

Zalety:

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

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

S pecjalnie profilowany hak rynnowy
o dużej wytrzymałości na obciążenia.

Rynny i rury spustowe zabezpieczone
folią, która chroni przed zarysowaniem
podczas transportu.

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

 ysoka trwałość blach dzięki
W
zastosowaniu 4 warstw ochronnych
zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.

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

Rynna stalowa głębsza od dostępnych
na rynku systemów konkurencyjnych,
gwarantująca wyższą wydajność
w odprowadzaniu wody.

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

Jedyne dostępne na rynku narożniki
uszczelkowe wykonane z blachy powlekanej znacznie obniżają koszt systemu.

+15%

+15%

+15%

System rynnowy Galeco STAL

+15%

+15%

+15%

Specjalnie dobrany materiał posiada
zabezpieczenie „UV PROTECT”, które
chroni kolor przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych.
Wygodny montaż systemu: najpierw
montaż haków, a dopiero po założeniu
fartuchów nadrynnowych montaż
rynien.

Galeco to bogata oferta innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rynnowych.
Dzięki zaawansowanym technologiom nasze produkty wyróżniają się nie tylko najwyższą jakością
i trwałością, ale także niepowtarzalną estetyką. Oferowane przez nas kolory rynien wychodzą
naprzeciw wysublimowanym gustom inwestorów. Niezwykłą popularnością cieszy się ekskluzywny
kolor czekoladowy brąz, dostępny w obu naszych systemach: PVC i STAL.
To ciepła i elegancka barwa, pozwalająca na gustowne wykończenie każdego budynku.

J edyny na rynku kompletny system
ochrony rynien i rur spustowych:
deklowanie, foliowanie, wewnętrzny
szew rury gwarancją wysokiej estetyki
i braku zarysowań.
Wygodny montaż systemu:
najpierw montaż haków, a dopiero
po założeniu fartuchów nadrynnowych
montaż rynien.
+15%

+15%

Galeco Rainwater
Technology

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 europejskimi:
PN-EN 607, PN-EN 12200-1, PN-EN 612,
PN-EN 1462

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
www.galeco.pl, galeco@galeco.pl
www.galeco.info, export@galeco.pl
infolinia: 0801 623 626*
Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371
Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. *Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

pieczątka dystrybutora

