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Zâmbește
Valoarea fundamentală a firmei noastre
este zâmbetul - al angajaților, clienților și
colaboratorilor. De aceea îl folosim în fiecare zi:
inclusiv în sigla și deviza companiei, în cadrul
produselor și chiar în numele străzii pe care se
găsește sediul companiei Galeco
(ul. Uśmiechu se traduce din polonă
ca str. Zâmbetului).
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Galeco
PVC2

Galeco PVC2 este un nou
pas către viitor și proiecte
inovative pentru sistemele
de jgheaburi.
Datorită folosirii materiilor prime pentru pvc
selecționate cu grijă pentru crearea profilului pătratic
al jgheabului. Forma elegantă și modernă face din noul
jgheab pătratic un element care se adaptează ideal
celor mai moderne tendințe în construcții, asigurând
totodată cerințele estetice ale investitorilor.
Beneficiile sistemului:
Profilul pătrat al jgheaburilor și conductei
Forma se adaptează ideal la concepțiile de construcție
moderne, iar profilul adânc și lat al jgheabului asigură
o eficiență sporită a sistemului.

Material ales special
Toate acestea datorită utilizării materiilor prime selecționate.
-cea mai mare rezistență la razele UV.

Suprafață cu un luciu intens
Luciul intens obținut prin procesul de coextrudare
vă va permite să vă bucurați de frumusețea produsului
pentru mulți ani.

100% etanșeitate
Folosind sistemul inovativ și special proiectat
pentru etanșarea nivelului jgheabului.

Totul pentru arhitecți
Desenele CAD special pregătite permit arhitecților
și proiectanților amplasarea sistemului în cadrul proiectelor.

Sistem de cabluri pentru încălzire
Sistemul împiedică depunerea zăpezii și a gheții,
precum și înghețarea apei în jgheaburi sau burlane.
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Îmbinarea sistemului
Galeco PVC2

2

Lista elementelor
1

3

1

Capac dreapta

2

Cârlig metalic de căprior

3

Cârlig din PVC

4

Jgheab

5

Evacuare

6

Garnitură de etanșare

7

Conector

8

Arc interior 90°

9

Arc exterior 90°

10

Capac stânga

13

11

Cot

14

12

Conductă

13

Mufă

14

Cuplaj

15

Diblu

16

Clapetă pentru conducta
70x80mm

17

Decantor universal
(cu coș și clapete)

18

Cot elastic
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Coloristica

Tabelul de eficientă
Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

Setări
burlane

135/70x80
90 m2

180 m2

135/70x80

~ RAL 7024

A Grafit

~ RAL 9005

B

Negru

Garnitură de etanșare
Un element inovativ, care permite aderarea jgheabului
la formantă în locul de etanșare.
Folosind forma pătratică a jgheabului, în locurile
în care apare unghiul drept, există riscul de scurgeri,
dar datorită utilizării inserției de etanșare, a jgheabului
și a garniturii care aderă perfect la sistem, se asigură
etanșeitatea sporită a locurilor de îmbinare
a elementelor din sistem.

97 MM

82 MM

135 MM

70 MM

80 MM

Garnitură
de etanșare
Conector
Cârlig

Informații referitoare
la dimensiuni
Sistemul de jgheaburi Galeco PVC2 135/70x80
se utilizează pentru finisarea acoperișurilor caselor
de familie, a clădirilor și a obiectelor industriale
de mici dimensiuni. Datorită profilului pătrat jgheabul
este mult mai eficient decât jgheaburile cu profil rotund
135 mm. Conducta pătrată a fost proiectată special
cu gândul la soluțiile moderne și se compune ideal cu
corpul clădirii.
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Galeco
STAL2

Galeco STAL2 este un sistem
de jgheaburi proiectat special
cu gândul la soluțiile moderne
și estetice care se compun
ideal cu clădirea.
Utilizarea jgheabului pătrat din oțel în cadrul sistemului
Galeco STAL2 permite instalarea unei măști sub
acoperiș, care are posibilitatea de închidere cu ajutorul
cârligelor frontale. Această soluție permite acoperirea
părții frontale a jgheabului și finisarea părții inferioare
cu o placă de montat sub tavan Galeco NOVA, oferind
totodată efectul de finisare delicată a construcției.
Beneficiile sistemului:
Execuția estetică
Forma pătrată a jgheaburilor și a burlanelor, precum
și utilizarea măștilor permite obținerea unei forme moderne
a clădirii.

Montarea și demontarea rapidă a sistemului
de mascare
Se permite accesul la jgheab, de aceea este posibilă oricând
curățarea sistemului.

Profilul pătrat al jgheaburilor și conductei
Forma este ideal adaptată la elevația clădirii,
asigurând totodată o eficiență sporită a sistemului.

Totul pentru arhitecți
Desenele CAD special pregătite permit arhitecților
și proiectanților amplasarea sistemului în cadrul proiectelor.

Sistem de cabluri pentru încălzire
Sistemul împiedică depunerea zăpezii și a gheții, precum
și înghețarea apei în jgheaburi sau burlane.

Garanție 35 de ani
Acordată pentru rezistența la coroziunea perforabilă.
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Îmbinarea sistemului
Galeco STAL2

Lista elementelor

2

8
12

11

5

7
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3
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10
9

16
5

17
16

13
17
20

14

18
19

15

17
18

1

1

Capac dreapta

14

Colțar exterior pentru mască

2

Cârlig metalic de căprior

15

Capac stânga

3

Cârlig din metal asterial plat

16

Cot

4

Cârlig din metal asterial pentru
mască

17

Conductă

18

Mufă

5

Jgheab

19

Cuplaj

6

Scurgere suspendată

20

Diblu

7

Conector frontal (cu dilatație)

21

Teu sub formă de cupă 72°

8

Mască de instalat sub tavan

22

9

Conector interior pentru mască

Clapetă pentru conducta
80x80mm

10

Conector exterior pentru mască

23

Decantor universal (cu coș și
clapete)

11

Colțar interior pentru mască

12

Arc interior 90°

24

Cot elastic

13

Arc exterior 90°

21

17
18
22

23

24

Tabelul de eficientă

Coloristica
Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

Setarea
burlanului

125/80x80
90 m2

180 m2

125/80x80

~ RAL 7015

A Grafit

~ RAL 9005

B

Negru

Mască de instalat sub
tavan, dedicată
Jgheabul pătrat din oțel Galeco vă oferă posibilitatea
de obținere a unui aspect modern și estetic pentru
casa dumneavoastră.
Acest fapt este posibil datorită utilizării măștii de
montat sub tavan, cu închidere cu cârlige frontale, care
asigură partea frontală a jgheaburilor, oferind totodată
aspectul de finisare netedă a acoperișului.

Cârlig

Secțiunea montajului pe acoperiș HIDDEN GUTTER

Jgheab

Mască de instalat
sub tavan

Secțiunea montajului pe acoperiș cu jgheab

mască de instalat sub tavan
jgheabul
mască de instalat sub tavan
jgheabul
cârlig

cârlig
panoul plăcii
plintă de montare J

panoul plăcii
plintă de montare J
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Galeco
HIDDEN GUTTER

HIDDEN
GUTTER

Sistemul Galeco HIDDEN
GUTTER este o soluție
inovativă dedicată pentru
instalarea în sistemele de
încălzire ale clădirilor care nu
sunt prevăzute cu un sistem
tradiționale de jgheab.

Întregul sistem se combină perfect în linia oricărui
obiect, făcând ca acesta să arate modern și estetic.
Datorită soluției de ascundere a jgheabului și
burlanului în cadrul corpului clădirii, acum chiar și cele
mai moderne proiecte pot fi realizate fără montarea
tradițională a conductelor la exteriorul elevației.
Beneficiile sistemului:
Montarea și demontarea rapidă a sistemului
de mascare
Se permite accesul la jgheab, de aceea este posibilă oricând
curățarea sistemului.

100% etanșeitate
Sistemul HIDDEN GUTTER montat corect este absolut sigur,
așadar nu există pericolul de scurgeri.

Forma dreptunghiulară a conductei
Adaptarea optimă pentru construcția elevației,
asigurând totodată o eficiență sporită.

Totul pentru arhitecți
Desenele CAD special pregătite permit arhitecților și
proiectanților amplasarea sistemului în cadrul proiectelor.

Sistem de cabluri pentru încălzire
Sistemul împiedică depunerea zăpezii și a gheții, precum
și înghețarea apei în jgheaburi sau burlane.

Garanție 10 ani
Acordată pentru rezistența la coroziunea perforabilă,
soliditatea mecanică și etanșeitatea sistemului.
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Îmbinarea sistemului
Galeco HIDDEN
GUTTER
5
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Lista elementelor
1

Capac dreapta

13

Capac stânga

2

Cârlig metalic asterial

14

Conductă

3

Conector frontal cu dilatație

15

Mufă cu garnitură de etanșare

4

Jgheab

16

Cuplaj

5

Coș pentru evacuare

17

Diblu

6

Evacuare

18

Reducție

7

Centură sub jgheab

19

Conductă de canalizare

8

Mască frontală

20

Cot de canalizare 88°

9

Colțar interior pentru mască

21

10

Arc interior 90°

Scurgere (cu capac/grătar,
separator, coșulețe)

11

Arc exterior 90°

12

Colțar exterior pentru mască

15
18
19
20

19
21

Coloristica jgheaburilor
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Tabelul de eficientă

~ RAL 7015

A Grafit

~ RAL 9005

B

Negru

Coloristica măștilor
Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

Setarea
burlanului

125/70x80
90 m2

~ RAL 7015

A Grafit

~ RAL 7016

Y

Grafit MAT

~ RAL 9005

B

Negru

~ RAL 9005

U

Negru MAT

180 m2

Exemplu de extindere
a căpriorului
X = Y - 14 - Z
–– X [cm] - distanța ieșirii căpriorului
–– Y [cm] - grosimea izolației + finisarea elevației

Z

–– Z [cm] - grosimea scândurii frontale

X

Y

–– 16 [cm] - lățimea de la partea frontală a sistemului de mascare până
la partea posterioară a cârligului

Secțiune a îmbinării jgheabului și a burlanului
/ vedere verticală / elevație din tencuială

izolarea acoperișului
prelucrare din tablă
scândura frontală
jgheabul

termoizolare 20 cm

cârlig pentru jgheab

plasă de armare sau material alternativ

masca

spumă pentru montare cu dilatabilitate redusă

placă OSB 1 cm

grilă de ventilare min. 1 cm deasupra solului

centură sub jgheab

conductă de evacuare 70/80 mm

ESP 80-036 Fațada 11 cm

orificiu de ventilare 1 cm

conductă de evacuare 70/80 mm
orificiu de ventilare 1 cm
plasă de armare sau material alternativ
orificiu de ventilare 1 cm

termoizolare 20 cm
stratul exterior

stratul exterior

izolarea acoperișului
prelucrare din tablă
scândura frontală
jgheabul
cârlig pentru jgheab
masca
centură sub jgheab
ESP 80-036 Fațada 11 cm
orificiu de ventilare 1 cm
conductă de evacuare 70/80 mm
orificiu de ventilare 1 cm

gol de aer
termoizolare 20 cm
spumă pentru montare cu dilatabilitate redusă
grilă de ventilare min. 1 cm deasupra solului
conductă de evacuare 70/80 mm
termoizolare 20 cm
gol de aer
perete de protecție, cu cărămidă 12 cm

cărămidă 12 cm
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Sistem de cabluri
pentru încălzire
SelfTec® PRO
Sistemul de jgheaburi Galeco cu utilizarea
cablurilor pentru încălzire va împiedica depunerea
zăpezii și a gheții, înghețarea apei în jgheaburi și
burlane, precum și apariția scurgerilor pe elevații,
ceea ce vă va permite confortul și zâmbete
pentru mulți ani.

Beneficiile sistemului:
Exploatare economică
Utilizarea regulatorului și a senzorilor
permite pornirea automată în funcție
de condițiile atmosferice.

Utilizarea universală
Cablurile pentru încălzire pot fi utilizate
pentru toate tipurile de jgheaburi,
indiferent de forma acestora sau
materialul de fabricație.

1

2

3

4

5

6

Construcția cablului de încălzire
SelfTec ®

1

Cablu cu mai multe fire din cupru, zincate

2

Polimer conductor cu reglare automată

3

Izolație din poliolefină modificată

4

Ecran – folia AL/PET

5

Ecran – cabluri din cupru, zincate

6

Suprafața exterioară fabricată din material
fără halogeni, rezistent la radiațiile UV

Instalarea cablurilor de încălzire
în jgheaburile semirotunde
Cablurile de încălzire pot fi montate în cadrul oricărui sistem de jgheaburi.
Acestea se instalează cu ajutorul unor sisteme de prindere speciale
pentru jgheaburile semirotunde, iar distanța dintre acestea nu trebuie
să depășească 30 cm. De obicei se instalează două circuite de cablu,
în schimb în cazul sistemelor cu lățimea (diametrul) sub 12 mm sau
în zonele cu ierni mai blânde este posibilă instalarea unui singur circuit.

Instalarea pe jgheaburile semirotunde

Instalarea cablurilor de încălzire
în jgheaburile pătratice

Instalarea cablurilor de încălzire
în jgheaburile pătratice
Cablurile de încălzire sunt dedicate în special pentru jgheaburile pătratice
Galeco HIDDEN GUTTER, care sunt prevăzute cu un burlan vertical ascuns
în izolația elevației.
Utilizarea unei astfel de soluții minimizează radical riscul de înghețare
a apei în punctele nevralgice ale sistemului, fiind totodată una dintre
condițiile de garanție pentru acest tip de jgheaburi.

Cablu de susținere pentru clădirile
cu mai multe etaje
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Galeco
FLAT ROOFS

FLAT
ROOFS

FLAT ROOFS
– hidroizolație

Baza sistemului o constituie membrana din cauciuc cu
o durată de viață de peste 50 de ani.
Aceasta este compatibilă cu majoritatea suprafețelor,
fiind așadar ideală pentru utilizarea în cazul
acoperișurilor plate, a teraselor sau a balcoanelor.
Beneficiile sistemului:
Montajul ușor
Membrana ușoară și elastică este oferită la dimensiuni mari,
de aceea majoritatea obiectelor pot fi finalizate folosind
un singur element, fără a fi necesară efectuarea de îmbinări
suplimentare.

Cost de exploatare redus
Membrana EPDM este rezistentă și trainică, nu necesită
conservare, iar în cazul avarierii acesteia reparațiile pot
fi efectuate simplu și rapid cu ajutorul benzii.

Elasticitate și rezistență
Membrana EPDM este elastică până la temperatura de
-45°C și se poate întinde până la 300% din dimensiunile
sale, de aceea lucrează împreună cu construcția clădirii
și a acoperișului plat, în condiții variate de temperatură.

Rezistența la contactul cu factorii externi
Materialul component principal este cauciucul EPDM și
funinginea, astfel membrana este extrem de rezistentă la ozon
și radiațiile UV, fiind totodată foarte stabilă pe toată perioada
de utilizare.

Siguranța
Instalarea se face la rece, fără necesitatea utilizări arzătoarelor,
de aceea nu există riscul de incendiu. Montarea constă în lipirea
directă pe suprafața de aplicat, folosind un clei de contact.

Material ecologic
Materialul folosit la fabricare este neutru din punct de vedere
chimic și nu conține substanțe nocive sau toxice, de aceea
este prielnic mediului înconjurător și poate fi reciclat.
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Elementele sistemului
1

11

2

4

3

5

7

Lista elementelor

6

8
1

Clei pentru membrana EPDM

2

Grund

3

Flanșă de conductă pentru
ventilație

4

Membrană EPDM

5

Bandă pentru îmbinare EPDM pe
bază de clei

6

Spray pentru curățarea cleiului

7

Șpaclu pentru grund

8

Trafalet din silicon pentru apăsare

9

Colțar EPDM cu clei

10

Pâslă pentru șpaclu

11

Membrană EPDM auto-colantă

10

9

Dimensiunile standard ale membranei
Dimensiunile membranei / Suprafața de acoperire

Ambalare:
rolă cu lungimea 1.83 m

3.05 m x 7.62 m (23.24 m2)
4.57 m x 7.62 m (34.82 m2)
6.10 m x 7.62 m (46.48 m2)

Instalarea
și accesoriile
Membrana EPDM este ușoară, elastică
și simplă de montat, ceea ce micșorează
radical timpul de instalare. Pentru instalarea
adecvatăa membranei aveți nevoie doar
de minimul de accesorii.

Simplu de executat
detalii de acoperiș
Fiecare acoperiș este specific, iar membrana
de acoperiș permite realizarea facilă
a hidroizolației detaliilor, garantând calitatea
de execuție.
Aceasta este soluția ideală pentru mai multe
posibilități de utilizare în cazul acoperișurilor
plate ale clădirilor.

20

21

Galeco
FLAT ROOFS

FLAT
ROOFS

FLAT ROOFS
– evacuarea
apei

Suntem singura companie care oferă sisteme complexe
de inserții pentru acoperiș, conducte și treceri prin terasă.
Datorită sistemului Galeco este posibilă evacuarea
apei de pe acoperișul plat prin conductele de
evacuare pătratice Galeco STAL2, Galeco PVC2
și Galeco HIDDEN GUTTER, care se integrează perfect
cu structura întregii clădiri.
Beneficiile sistemului:
Completare 3în1
Setul special împreună cu cele 3 elemente asigură confortul
fără necesitatea de căutare a elementelor în alte magazine.

O soluție inovativă
Este soluția complexă pentru sisteme de trecere prin terasă,
unică pe piață și verificată din punctul de vedere al eficienței,
având totodată garanția producătorului.

Estetică și design
Posibilitatea de combinare a acoperișurilor plate cu cele mai
moderne forme ale jgheaburilor pătrate în cadrul sistemelor
Galeco STAL2 și Galeco HIDDEN GUTTER.

Utilizarea universală
Datorită branșamentelor cu strângere este posibilă montarea
pe toate tipurile de acoperiș.

Termoizolare sporită
Calitatea foarte bună de execuție și alegerea excelentă a
materialelor asigură rezistența termică și la razele UV.

Disponibilitatea produselor
Datorită rețelei logistice foarte bine dezvoltate, toate produsele
sunt disponibile în locațiile comerciale deservite de Galeco.
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Exemple de combinare
a seturilor
1
3
2

Tabelul de eficientă

Denumirea

Acoperiș tradițional
acoperit cu bitum sau
membrană pentru
acoperiș.

Acoperiș tradițional sau
inversat verde sau în
culoarea zgurii

suprafața în m2

1

Inserție pentru acoperiș Easy Bitum

2

Conductă de canalizare fi 110

3

Adaptor*

Coloristica adaptoarelor
~ RAL 7024

A Grafit

~ RAL 9005

B

Negru

BZO/PVC2 - SET 1

100

200

BZO/PVC2 - SET 2

300

600

BZO/PVC2 - SET 3

300

600

BZO/PVC2 - SET 4

100

200

BZO/PVC2 - SET 5

300

600

BZO/PVC2 - SET 6

300

600

–– inserțiile cu conducte din oțel lipite pe îmbinările de conductă și conductă/adaptor
–– coeficientul de scurgere a apei pentru acoperișul tradițional 1,0 și 0,5 pentru acoperișurile

STAL2 - SET 1

100

200

STAL2 - SET 2

300

600

STAL2 - SET 3

300

600

STAL2 - SET 4

100

200

STAL2 - SET 5

300

600

STAL2 - SET 6

300

600

Eficiența optimă a seturilor este asigurată dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
–– inserții de montare cu posibilitatea de deplasare pe orizontală față de burlan - 1 ml
–– toate măsurările eficienței efectuate cu coșul pentru inserție sunt executate în
conformitate cu norma PN-EN1253-2

verzi sau cu în culoarea zgurii,
–– calculația normativă considerată pentru 300 l/s x h
* Adaptoarele sunt disponibile în configurația pentru conducta din oțel 80x80 mm montată
la exteriorul elevației, precum și pentru conducta din pvc 70x80 mm care poate fi instalată
atât pe elevația exterioară, cât și în cadrul stratului de izolare al clădirii.

Inserții pentru
acoperiș și terasă

Easy
bitum*

Easy Go
bitum*

Trendy oblic*

Trendy simplu*

Trendy oblic
cu strângere*

Trendy simplu
cu strângere*

Compact oblic

Compact simplu

Construcția acoperișului plat necesită o evacuare
regulară și eficientă a apei pluviale, iar inserțiile de
acoperiș au un rol cheie în cadrul acestui proces.
În funcție de cerințele investitorilor, vă oferim inserții
adecvate (drepte și oblice) pentru toate tipurile de
acoperișuri, destinate evacuări apei în caz de avarie,
cu evacuare prin gravitație, precum și inserții încălzite
cu flanșe de strângere.

Un adaptor
inovativ
Acesta permite într-un mod facil și comod îmbinarea
conexiunilor de pe acoperiș sau terasă cu burlanele
de evacuare pătratice, asigurând scurgerea
eficientă a apelor pluviale de pe acoperișurile plate
și terase, păstrând totodată estetica clădirii.

Coșuri de evacuare
Aceste elemente constituie sistemul de evacuare a
apei în caz de avarie, fiind disponibile împreună cu
conducta rotundă 100 mm din sistemul Galeco STAL,
precum și cu conducta pătratică 80x80 mm din
cadrul sistemului Galeco STAL2.

* Inserțiile pentru acoperiș și terasă sunt disponibile și în varianta cu încălzire
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Secțiunea inserției pentru terasă, cu adaptor
și conductă din oțel 80x80
Vedere orizontală
strat de suprafaţă
acoperire din tablă
ﬂanșă integrată cu inserţia
coș pentru depuneri
suprafaţa primară
inserţie pentru acoperiș Galeco Easy
conductă de canalizare
adaptor pentru
acoperișurile plate S2080
termoizolare 20 cm
mufă
plafon
clemă
burlan 80/80 mm
termoizolare
stratul exterior

Secțiunea inserției pentru acoperiș, cu adaptor
și conductă din PVC 70x80
Vedere orizontală
strat de suprafaţă
acoperire din tablă
inserţie de acoperiș Galeco Trendy
coș pentru depuneri
ﬂanșă integrată cu inserţia
suprafaţa primară
izolaţie termică cu polistiren
oriﬁciu de ventilare
termoizolare 20 cm
conductă de canalizare
adaptor pentru
acoperișurile plate SK080
oriﬁciu de ventilare
mufă
plafon
conductă de evacuare 70/80 mm
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Galeco
PVC
Un nou produs de calitate fabricat într-o nouă tehnologie – coextrudare.
Materialul PVC special conceput are o rezistență sporită la radiațiile UV, asigură
durabilitatea culorii în condiții atmosferice schimbătoare, precum și un luciu sporit și de
lungă durată.
Beneficiile sistemului:
Formă inovativă a
jgheabului

Rezistența la întindere a
sistemului

Cârlig de prindere
special profilat

Asigură scurgerea apei către
exterior chiar și în timpul celor mai
mari precipitații.

Datorită culorilor deschise ale
interiorului elementelor mai lungi,
sistemul se încălzește cu 15% mai puțin.

Cu rezistență sporită la solicitări.

Suprafață cu un luciu intens

Material ales special

Vă va permite să vă bucurați de
frumusețea produsului pentru mulți
ani.

Acesta este protejat conform
„UV PROTECT” care asigură culoarea
împotriva acțiunilor nocive ale
factorilor atmosferici.

Garanția de stabilitate
optimă a sistemului
După instalare, singurul element
mobil este jgheabul.

Îmbinarea sistemului
Galeco PVC

Lista elementelor

6
7
6
8

5

9
13

4

3

2

1

14

6

13

10
11

14

1

Capac dreapta

11

Arc exterior reglabil

2

Cârlig metalic de căprior

12

Capac stânga

3

Cârlig asterial din metal
cu consolă

13

Cot

14

Conductă

4

Cârlig asterial plat

15

Mufă

5

Cârlig asterial PVC

16

Cuplaj

6

Jgheab

17

Diblu

7

Evacuare

18

Teu

8

Conector

19

9

Arc interior 90°

Decantor universal
(cu coș și clapete)

10

Arc exterior 90°

20

Cot elastic

15

6
12

14
17

16
14
18
14

19

20

Coloristica
90/50 110/80 130/80 130/100150/100

Tabelul de eficientă
Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

Setarea
burlanului

90/50

110/80

130/80

130/100

150/100

36 m2

58 m2

99 m2

99 m2

148 m2

73 m2

116 m2

198 m2

198 m2

296 m2

~ RAL 8019

V Brun închis

~ RAL 9010

W Alb

~ RAL 9005

B Negru

~ RAL 7038

G Cenușiu deschis

~ RAL 7021

A Grafit

~ RAL 8017

K Bronz ciocolatiu
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Galeco
STAL
Când construiți o casă, trebuie să vă gândiți
nu numai la copii ci și la nepoți.
Tocmai din acest motiv am creat o soluție rezistentă și solidă care vă va face să vă
simțiți confortabil și să zâmbiți ani îndelungați. Sistemul de jgheaburi Galeco STAL este
garanția unei satisfacții pentru mulți ani.
Beneficiile sistemului:
Forma modernă a jgheabului

Durabilitate sporită a tablei

Sistem complet de protecție

Asigură scurgerea apei către
exterior chiar și în timpul celor mai
mari precipitații.

Datorită utilizării a 4 straturi de
protecție care o asigură împotriva
acțiunii factorilor atmosferici.

Căptușirea cu folie și lipirea pe
interior a conductelor garantează
estetica și lipsa de zgârieturi.

Jgheaburile și burlanele sunt
asigurate cu folie

Jgheabul mai adânc, din oțel

Primul colțar universal
disponibil pe piață

Aceasta protejează produsele
împotriva zgârierii pe perioada
transportului.

Față de sistemele concurente
disponibile pe piață, produsul
garantează o eficiență sporită
în evacuarea apei.

Reglabil, scurtează optim timpul
și costul de instalare a sistemului
de jgheaburi.

Îmbinarea sistemului
Galeco STAL
3

2
1

4
5
6

9

8

5

7

12
5

13
12

10
15

14

11

13

Lista elementelor
1

Obturator universal

12

Cot

2

Cârligul de căprior

13

Conductă

3

Cârlig asterial cu consolă

14

Cuplaj

4

Cârlig asterial

15

Diblu

5

Jgheab

16

Mufă

6

Evacuare

17

Teu

7

Conector

18

Opritor de apă

8

Element de îmbinare pe cârlig

19

9

Arc interior 90°, cu garnitură

Decantor universal
(cu coș și clapete)

10

Arc exterior 90°, cu garnitură

20

Cot elastic

11

Arc exterior reglabil în intervalul
100-135°

16
17

Coloristica

13

120/90 135/90 135/100 150/100 150/120

18
13

19

20

Tabelul de eficientă
Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

Setarea
burlanului

120/90

135/90

135/100

150/100

150/120

60 m2

110 m2

110 m2

150 m2

150 m2

120 m2

220 m2

220 m2

300 m2

300 m2

~ RAL 7016

Y

Grafit SEMI-MAT

~ RAL 9005

U

Negru SEMI-MAT

~ RAL 8017

K

Brun ciocolată
SEMI-MAT

~ RAL 8004

D Cărămiziu

~ RAL 8019

V Brun închis

~ RAL 8017

E

~ RAL 8007

H Aramă

~ RAL 9003

W Alb

~ RAL 9005

B

Negru

~ RAL 3009

R

Roșu închis

~ RAL 7015

A Grafit

~ RAL 9006

I

Bronz ciocolatiu

Argintiu
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Galeco
LUXOCYNK
Galeco LUXOCYNK este un nou sistem de jgheaburi oferit
de către firma Galeco.
Noul material va fi alegerea cea mai economică din oferta Galeco, garantând
totodată o calitate foarte bună de utilizare.
Beneficiile sistemului:
Forma modernă a jgheabului

Jgheabul mai adânc, din oțel

Costul redus al sistemului

Asigură scurgerea apei către
exterior chiar și în timpul
celor mai mari precipitații.

Față de sistemele concurente
disponibile pe piață, produsul
garantează o eficiență sporită în
evacuarea apei.

Datorită colțarilor de etanșare
fabricați din tablă căptușită.

Preț atractiv

O-zinc cu rezistență sporită

Sistemul LUXOCYNK este fabricat
din cele mai rezistente materiale din
cadrul acestei categorii de preț.

Sistemul se caracterizează printr-o
rezistentă sporită datorită utilizării
peliculei transparente organice.

Primul colțar universal
disponibil pe piață
Reglabil, scurtează optim timpul și
costul de instalare a sistemului de
jgheaburi.

Îmbinarea sistemului
Galeco LUXOCYNK
2
9

4

7

8

1

3

7
10

6

5

13

7

14
13
16

11

15
14

12

Lista elementelor
1

Obturator universal

12

Arc exterior reglabil

2

Cârligul de căprior

13

Cot

3

Conector cu clemă

14

Conductă

4

Cârlig asterial

15

Cuplaj

5

Element de îmbinare pe cârlig

16

Diblu

6

Conector

17

Mufă

7

Jgheab

18

Teu universal

8

Evacuare

19

9

Cârlig asterial cu consolă

Decantor universal
(cu coș și clapete)

10

Arc interior 90°

20

Cot elastic

11

Arc exterior 90°

17
14
18

14

19

20

Tabelul de eficientă

Coloristica
Tipul de jgheab / Dimensiunea conductei

Setarea
burlanului

120/90

135/90

135/100

150/100

150/120

60 m2

110 m2

110 m2

150 m2

150 m2

120 m2

220 m2

220 m2

300 m2

300 m2

120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
~ RAL 9023

L

Argint natural
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Placă decorativă
de montat sub
tavan NOVA
Placa decorativă de tip siding este destinată pentru finisarea tavanului
acoperișului la exteriorul clădirii.
Utilizarea acesteia permite într-un mod rapid și facil îmbunătățirea esteticii clădirii.
Greutatea redusă a acesteia permite montarea chiar și în cazul construcțiilor mai fragile.
Beneficiile sistemului:
Execuția estetică

Montajul ușor

Datorită sistemului complet de
plinte de montare, placa de instalat
sub tavan poate fi folosită pentru
orice tip de acoperiș.

Construcția optimă a elementelor
de montat sub acoperiș permite
montarea rapidă și facilă.

Nu necesită conservare
În comparație cu lemnul și metalul,
materialul PVC nu necesită
conservare.

Rezistența la condițiile
atmosferice
Datorită utilizării materialului PVC
de cea mai bună calitate, produsul
își păstrează parametrii, indiferent
de condițiile mediului înconjurător.

Elasticitate și rezistență
mecanică
În timpul montajului datorită utilizării
tehnologiei optime de
producție.

Posibilitatea de depozitare
la exterior
Datorită utilizării ambalajelor de
protecție adecvate.

Elementele sistemului

Placă completă

Placă ventilată

plintă de tip „J”

Plintă de tip „H”

Colţar exterior

Elementul

Dimensiunea

placă completă

295 x 4000 mm (1 panou = 1,18 m2)

placă ventilată

295 x 4000 mm (1 panou = 1,18 m2)

plintă de tip „J”

4000 mm

plintă de tip „H”

4000 mm

colțar exterior

4000 mm

Coloristica

Grafit

Stejar auriu

Nuc

Maro

Winchester

Alb
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Galeco Sp. z o.o.
ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice-Cracovia,
POLONIA

tel. +48 12 258 32 00
fax: +48 12 258 32 01
galeco@galeco.pl

VAT Number PL 6792594371

www.galeco.global

