
 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 

 

Переваги системи Споживчі переваги

Водостічні системи GALECO STAL

Запатентований профіль ринви 

запобігає переливу води навіть під час 
рясних опадів.

Ринви і труби покриті захисною плівкою, 
що  запобігає пошкодженню металу при 
транспортуванні. 

Високоякісна сталь завдяки використанню 
чотирьох захисних шарів забезпечує надійний 
захист від агресивних атмосферних впливів.

Глибша форма ринви, порівняно з 
конкурентними системами, гарантує більшу 
продуктивність відведення води.

Ексклюзивні кути ринви з ущільнювачами, 
виготовлені з листового металу, значно 
змешують вартість водостічної  системи.

Єдина на ринку повна система захисту водостічних 
ринв і труб з використанням плівки та внутрішнього 
шва труби гарантує високу естетику без подряпин.

Зручний монтаж системи: першими кріпляться 
кронштейни, а вже після монтажу крапельників 
можна закладати ринви.

Перший на ринку універсальний кут 
(регульований, який максимально скорочує час 

та затрати на встановлення водостічної системи).

1. Естетичне виконання.

2. Висока механічна стійкість

3. Витривалість до змін температури.

4. 35-річна гарантія.

5. Сталь найвищої якості.

6. Екологічні матеріали захисного покриття  
     ринви.

7. Спеціально профільований кронштейн ринви  
     з високою міцністю на навантаження.

8. Ущільнювачі шириною 70 мм.

9. Система монтажу за допомогою клямерів 
     чи ключів.

Будуючи домівку, ви думаєте не тільки про дітей, а й онуків. Ось чому 
ми розробили довговічні та надійні рішення, які забезпечать Вам комфорт 
та посмішку на довгі роки. Водостічні системи Galeco STAL - це гарантія 
багаторічного задоволення від гарного вибору і ... посмішки дощеві.
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Розміри ринв і використання

Таблиця продуктивності 

Нижченаведена таблиця показує продуктивність окремих елементів водостічної системи. 
Порівнюючи дані таблиці з площею, з якої потрібно відвести воду, Ви можете вибрати 
найбільш відповідну систему для Вашого будинку (дані в таблиці визначають максимальну 
площу даху, з якої воду можуть збирати згадані системи).

Площа даху в м2 = (C / 2 + В) х довжина даху. 
Якщо в проекті використовуються кути, потрібно збільшити ЕПД 
на такі величини:
а) 10% - при кріпленні кута до 2 м від лійки
б) 5% - при кріпленні кута більше ніж 2 м від лійки 

Розміщення
опуску труби

Тип ринви  / розмір труби

Розрахунок Ефективної Площи Даху (EПД):

площа 52,5 см2

площа 82,5 см2

Galeco STAL 120  система призначена для великих гаражів, 
навісів, малих особняків, терас та господарських будівель; 
це додатковий продукт Galeco 135. Поглиблений профіль 
ринви має переріз схожий на сталеві ринви з скандинавським 
профілем 125 мм.

Galeco STAL 135 основна водостічна система 
для особняків, житлових будинків та невеликих 
промислових об'єктів. Поглиблений профіль ринви 
має переріз схожий на сталеві ринви з скандинавським 
профілем 150 мм.

м м м

м м м



Galeco STAL

120 / 90 135 / 90 135 / 100

~ RAL 8004 D  

~ RAL 8019 V

~ RAL 8017 E

H

~ RAL 9003RAL 9003 W

~ RAL 9005 B

~ RAL 3009 R

~ RAL 7015 A

~ RAL 6020 Z
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Водостічна система
Galeco STAL

кут зовнішній
регульований   

кут внутрiшнiй
клямровий

кут зовнішній
клямровий  

кут
зовнішній

1. Відноситься до системи Galeco STAL 120.носиться до системи Galeco STAL 120.
2. Інноваційне рішення Galeco.оваційне рішення Galeco.

Цеглистий

Темно-коричневий

Шоколадно-коричневий

Мiдний

Бiлий

Чорний

Темно-червоний

Графiтний

Темно-зелений

Кольори

НОВИНКА



Новинка! Система Galeco LUXOCYNK

У третьому кварталі 2011 року Galeco запустить нову систему ринв 
- Galeco LUXOCYNK. Новий матеріал буде найбільш економічним 
вибором у  пропозиції Galeco забезпечуючи при цьому високі 
експлуатаційні характеристики.

Система Galeco LUXOCYNK крім традиційного цинкового покриття буде 
покрита полімерним покриттям та хромом у формі постійного, 
надійного і компактного покриття що захищає сталь від корозії, 
а сам цинк від патини.

Нова система буде виготовлена у розмірі 135/100, а її довгі елементи 
і аксесуари будуть схожі такі ж , як у перевіреній системі Galeco STAL.


