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Sistemele de jgheaburi Galeco STAL
Când construiţi o casă, trebuie să vă gândiţi nu numai la copii ci şi la nepoţi.
Tocmai din acest motiv am creat o soluţie rezistentă şi solidă care vă va face
să vă simţiţi confortabil şi să zâmbiţi ani îndelungaţi. Sistemul de jgheaburi
Galeco STAL este garanţia unei satisfacţii pentru mulţi ani şi ... un zâmbet în ploaie.

Beneficii
Forma patentată a jgheabului nu va
permite scurgerea apei către exterior,
chiar şi în timpul celor mai mari precipitaţii.
Jgheaburile şi burlanele sunt asigurate
cu folie care protejează produsele împotriva
zgârierii pe perioada transportului.
Rezistenţa tablei este sporită datorită
utilizării a 4 straturi de protecţie care o asigură
împotriva acţiunii factorilor atmosferici.
Jgheabul din oţel, mai adânc decât sistemele
concurente disponibile pe piaţă garantează
o eficienţă sporită în evacuarea apei.
Colţarii cu garnitură, realizate din tablă
căptuşită fac să scadă radical costul
sistemului.
Acesta este singurul sistem complet de protecţie
a jgheaburilor şi a burlanelor disponibil pe piaţă:
căptuşirea cu folie şi lipirea pe interior a conductelor
garantează estetica şi lipsa de zgârieturi.
Montarea comodă a sistemului: mai întâi
se instalează cârligele, după aceea protecţiile
de jgheab şi numai în final se montează jgheaburile.
Primul colţar universal disponibil pe piaţă
(reglabil, scurtează optim timpul şi costul
de instalare a sistemului de jgheaburi).

Valorile utilitare
1. Execuţie estetică.
2. Rezistenţă mecanică sporită.
3. Rezistenţa la diferenţele de temperatură.
4. Garanţie de 35 ani.
5. Oţel de cea mai bună calitate.
6. Materiale ecologice utilizate la căptuşirea
jgheabului.
7. Cârlig de jgheab special profilat, cu rezistenţă
sporită la solicitări.
8. Garnituri cu lăţime de 70 mm.
9. Sistem de montare cu cleme sau cu chei.

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).
Tipul de jgheab / dimensiunea conductei

Amplasarea
burlanului

120 / 90

135 / 90

135 / 100

150 / 100*

60 m2

110 m2

110 m2

150 m2

120 m2

220 m2

220 m2

300 m2

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
b) um 5% - über 2 m

B

Diametrele şi utilizarea
87

124
107
62

suprafaţa acoperişului 55,5 cm2

152

87

100

132
77

suprafaţa acoperişului 90,1 cm2

173
153

100

100

suprafaţa acoperişului 114,3 cm2

Galeco STAL 120 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 135. Profilul mai adânc al jgheabului are o capacitate
apropiată de jgheabul din oţel cu profil scandinav 125 mm.
Galeco STAL 135 sistemul de bază care se utilizează la
executarea jgheaburilor pentru casele de familie, clădirile
de locuit şi micile obiecte industriale. Profilul mai adânc al
jgheabului are o capacitate apropiată de jgheabul din oţel
cu profil scandinav 150 mm.

Galeco STAL 150* – sistem destinat pentru drenarea apei

de pe acoperişurile de mari dimensiuni şi uniforme ale clădirilor
industriale şi comunale.

* - sistemul 150/100 disponibil în primul trimestru 2012-01-05.
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Galeco STAL
120 / 90
~ RAL 8004
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burlan RU

135 / 100 150 / 100
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Culoare argintie

1. Se aplică pentru sistemul STAL 120.
2. Soluţii inovative Galeco.
* Sistemul 150/100 disponibil în primul trimestru 2012-01-05.

135 / 90

135 / 100 150 / 100

*

Dimensiuni noi! Posibilităţi noi!
Începând cu primul trimestru al anului 2012 Galeco va putea oferi o nouă dimensiune
150/100 a cunoscutelor deja sisteme Galeco STAL şi Galeco LUXOCYNK. Această nouă
soluţie garantează o drenare eficientă a apei de pe acoperişurile de mari dimensiuni
şi uniforme ale clădirilor industriale şi comunale.
Investitorii care profită de oferta Galeco au posibilitatea de a alege între sistemul deja
testat – Galeco STAL şi alternativa sa economică – Galeco LUXOCYNK. Din momentul
lansării sale pe piaţă, sistemul LUXOCYNK se bucură de un interes mereu crescând,
fapt datorat proporţiei corespunzătoare între calitate şi preţ. Pe lângă stratul de zinc
tradiţional, produsul este acoperit cu un strat suplimentar, care protejează oţelul
de coroziune, dându-i rezistenţă şi durabilitate.
Noua dimensiune 150/100 a sistemelor Galeco Stal şi Galeco LUXOCYNK
are profil tradiţional de 333 mm.

Galeco Rainwater Technology
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.

