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Sistemele de jgheaburi
Galeco PVC

Un zâmbet în ploaie



Avantaje Valori functionale

Sistemele de jgheaburi Galeco PVC 

Sistemul de jgheaburi Galeco PVC constă dintr-un sistem de jgheaburi de nouă calitate, 
produs într-o tehnologie modernă de fabricare – COEXTRUZIUNE. Materialul PVC special 
conceput are o rezistenţă sporită la radiaţiile UV, asigură durabilitatea culorii în condiţii 
atmosferice schimbătoare, precum şi un luciu sporit şi de lungă durată. Sistemul de 
jgheaburi Galeco PVC cu siguranţă va zâmbet … în ploaie … mulţi ani.

1. Execuţie estetică.

2. O varietate de culori disponibile care permit  
     alegerea unui sistem pentru orice tip 
    de acoperiş.

3. Calitatea foarte bună a materialului asigură 
     o utilizare îndelungată pentru mai mulţi ani.

4. Garanţie de 15 ani.

5. Rezistenţă mecanică sporită.

6. Durabilitatea culorilor.

7. Formantele de dimensiuni 90/110/130/150 
    ale sistemelor Galeco PVC au aspect identic,  
    ceea ce le dă posibilitatea de utilizare 
    pe acelaşi acoperiş cu sisteme de dimensiuni   
    diferite – fără a vă preocupa de un aspect diferit.

Forma patentată a jgheabului nu va permite 
scurgerea apei către exterior, chiar şi în timpul 
celor mai mari precipitaţii.

Cârlig de jgheab special profilat, 
cu rezistenţă sporită la solicitări.

După montare, singurul element mobil va 
 fi jgheabul, ceea ce garantează 
o stabilitate optimă a sistemului.

Montarea comodă a sistemului: mai întâi 
se instalează cârligele, după aceea protecţiile 
de jgheab şi numai în final se montează jgheaburile.

Luciul sporit al sistemului de jgheaburi 
vă va permite să vă bucuraţi de frumuseţea 
acestuia pentru mai mulţi ani.

Materialul special ales este protejat conform „UV 
PROTECT” care asigură culoarea împotriva 
acţiunilor nocive ale factorilor atmosferici.

Datorită suprafeţei interioare de culoare deschisă 
a elementelor mai lungi, sistemul 
se încălzeşte cu 15% mai puţin, sporind astfel 
rezistenţa acestuia la întindere.

Primul colţar universal disponibil pe piaţă 
(reglabil, scurtează optim timpul şi costul 
de instalare a sistemului de jgheaburi).



Galeco PVC 90 sistemul este destinat pentru executarea 
jgheaburilor la balcoane, îmbinări, foişoare de vară, garaje  
mai mici, „rândunele”, treceri; constituie completarea 
sistemului Galeco 130.

suprafaţa acoperişului 54 cm2
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80 Galeco PVC 110 sistemul este destinat pentru executarea 
jgheaburilor la garajele mai mari, treceri, case mai mici de 
familie, terase şi clădiri de gospodărie; constituie  
completarea sistemului Galeco 130.

Galeco PVC 130 sistemul de bază care se utilizează la 
executarea jgheaburilor pentru case de familie, clădiri de 
locuit şi mici obiecte industriale.

Galeco PVC 150 sistemul este destinat pentru evacuarea 
apei de pe suprafeţe de acoperiş mari şi unitare, în cazul 
obiectelor industriale şi a clădirilor de locuit mari.

Galeco PVC 180 sistemul este destinat pentru evacuarea 
apei de pe suprafeţe de acoperiş mari şi unitare, în cazul 
obiectelor industriale.

suprafaţa acoperişului 82,7 cm2
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suprafaţa acoperişului 114,3 cm2
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suprafaţa acoperişului 156 cm2
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Diametrele şi aplicaţii

suprafaţa acoperişului 37,5 cm2
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Tabelul de eficienţă 

Tabelul de mai jos vă indică eficienţa diferitelor elemente din cadrul sistemului de jgheaburi.
Dacă veţi compara informaţiile din tabel cu suprafaţa de pe care trebuie să evacuaţi apa, puteţi 
alege sistemul optim pentru clădirea Dumneavoastră (informaţiile din tabel indică suprafaţa 
maximă a acoperişului de pe care apa poate să fie preluată de către fiecare sistem).

Calcularea Suprafeţei Efective a Acoperişului (SEA):
Suprafaţa acoperişului în m² = (C/2 + B) x lungimea jgheaburilor.
Dacă proiectul ia în considerare utilizarea colţarilor, calcularea SEA  
trebuie mărită cu următorul coeficient:
a) 10% - la montarea colţarului până la 2 m de la scurgere
b) 5% - peste 2 m

C

B

Montarea
burlanului

Tipul de jgheab / dimensiunea burlanului
90 / 50 110 / 80 130 / 80 130 / 100 150 / 100 180 / 125

36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2 220 m2

73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2 440 m2



decantor universal BUT

cot elastic KE

burlan RU

ramificaţie 67° TR

braţară burlan OD

burlan RU

mufa MU

burlan RU

cot 67° KO

colţar
exterior 
LZ

cârlig HP

colţar 
interior LW jgheab RY

jgheab RY

teu
de scurgere OP

jgheab RY

cârlig cu piesă
prindere căprior HD

piesă
de legătură 
LA

capac
terminaţie
dreapta ZP

cârlig
metalic HM

cot 67° KO

diblu D

burlan RUNOUTATI

colţar
exterior reglabil  
LZREG 1, 2

Galeco PVC
90 / 
50

110 / 
80

130 / 
80

130 / 
100

150 / 
100

180 / 
125

~ RAL 8007 C Arămiu
~ RAL 8019 V Brun
~ RAL 9010 W Alb
~ RAL 9005 B Negru
~ RAL 7038 G Gri
~ RAL 7045 G Gri
~ RAL 3004 P Roşu
~ RAL 7021 A Grafit
~ RAL 8017 K Brun-ciocolatiu

Sistemele de jgheaburi
Galeco PVC

1. Se aplică pentru sistemul Galeco PVC 130.
2. Soluţii inovative Galeco.

Culoarea



Colţar exterior 130 mm, reglabil în unghiul de 90°-150°

Pentru a răspunde la cerinţele pieţei am introdus o soluţie revoluţionară pentru colţare. 
Aceasta permite reglarea unghiului de deschidere în funcţie de necesităţile specifice 
ale sistemelor de acoperiş. Constructorul nu mai trebuie să aştepte livrarea unor colţare 
comandate special, cu alte unghiuri decât 90° deoarece acum vă putem prezenta arcul care 
poate fi instalat simplu în intervalul 90°-150°.

Colţarul universal este oferit, de asemenea şi în varianta Galeco STAL:
arcul interior se reglează în intervalul 105°-135°.

Noutăţi Galeco! Noutăţi pe piaţă!

Primul colţar universal disponibil pe piaţă
(reglabil, scurtează optim timpul şi costul 
de instalare a sistemului de jgheaburi).



Suntem o companie proiectant,  
producător şi distribuitor de sisteme 
profesionale pentru evacuarea apei. 

Experienţa îndelungată a firmei noastre  
şi prezenţa pe pieţele europene ne dă 
garanţia de a putea oferii clienţilor  
noştri soluţii specifice, inovative şi de cea 
mai bună calitate. Oferta noastră se  
extinde în continuu către pieţe noi,  
oferind sisteme care îi satisfac şi pe cei  
mai exigenţi beneficiari.

Compania Galeco este una dintre cele mai 
bine recunoscute mărci din sectorul său şi  
o garanţie a unei alegeri adecvate. Suntem 
un partener de afaceri de încredere, pe  
care se bazează investitorii atât din ţară cât 
şi din străinătate. 

Vă oferim tehnologii patentate, soluţii 
inovative de noi generaţii şi întotdeauna 
avem grijă şi de cel mai mic detaliu.

Bine aţi venit la  Galeco Rainwater 
Technology.

Galeco Rainwater Technology

ştampila distribuitorului
Aveţi încredere în soluţiile sigure.


