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Okapový systém
Galeco PVC

Úsměv v dešti



Inovativní tvar okapového žlabu
chránící proti přetékání i při vydatných 
srážkách.

Zvýšený lesk okapových dílů
poskytne potěšení z jeho perfektního 
vzhledu na dlouhá léta.

Odolnost systému proti roztahování
díky světlému vnitřku dlouhých dílů se systém 
zahřívá až o 15% méně.

Speciálně vybraný materiál
má ochranu „UV PROTECT”, která chrání barvu 
proti škodlivému působení atmosférických vlivů.

Speciálně profilovaný žlabový hák
s vysokou odolností proti zátěžím.

Záruka nejvyšší stability systému
po zamontování je jediným pohyblivým 
dílem okapový žlab.

Snadná montáž systému
napřed se montují háky a teprve po nasazení 
plechů nad okap se montují okapové žlaby.

První univerzální nastavitelný rohový kus na trhu
maximálně zkracuje čas a snižuje náklady na instalaci 
okapového systému.

Přednosti Užitkové hodnoty

Okapový systém Galeco PVC 

představuje novou kvalitu okapového systému dosaženou pomocí moderní technologie 
- koextruze. PVC zpracované touto speciální metodou má zvýšenou odolnost proti UV 
záření, udržuje si barevnou stálost za proměnlivých povětrnostních podmínek a vysoký 
a dlouhodobý lesk. Okapový systém Galeco PVC s jistotou vyvolá váš úsměv... 
v dešti... na roky.

1. Estetické provedení.

2. Velký výběr barev, který umožňuje výběr  
     systému pro každý druh střechy.

3. Vysoká kvalita materiálu zajišťuje dlouhou  
     životnost.

4. Záruka 15 let.

5. Vysoká mechanická odolnost.

6. Barevná stálost

7. Tvarovky o rozměrech 90/110/130/150 systému  
     Galeco PVC vypadají identicky, což umožňuje  
     kombinovat na jedné střeše systémy různých  
     rozměrů bez obavy z odlišného vzhledu.



plocha 37,5 cm2
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Galeco PVC 90 je systém určený pro okapy k vikýřům, 
arkýřům, altánům, menším garážím, balkonům, přístřeškům; 
doplňuje systém Galeco 130.

plocha 54 cm2

124

107

62

80

Galeco PVC 110 je systém určený pro okapy k větším 
garážím, přístřeškům, malým rodinným domům, terasám 
a hospodářským budovám; doplňuje systém Galeco 130.

plocha 82,7 cm2
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Galeco PVC 130 je základní systém pro okapy k rodinným 
domům, obytným budovám a malým průmyslovým 
objektům.

plocha 114,3 cm2
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148 Galeco PVC 150 je systém určený k odvodnění velkých 

jednolitých střešních ploch na průmyslových objektech 
a velkých obytných budovách.

plocha 156 cm2
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Galeco PVC 180 je systém určený k odvodnění velkých 
jednolitých střešních ploch na průmyslových objektech.

Průměry a použití

Tabulka účinnosti 

Následující tabulka uvádí účinnost jednotlivých prvků okapového systému.
Srovnáním údajů z tabulky s plochou, kterou potřebujete odvodnit, můžete zjistit, 
který systém nejlépe odpovídá dané budově (údaje v tabulce určují maximální plochu střechy, 
ze které jednotlivé systémy mohou odvádět vodu).

Výpočet účinné plochy střechy (ÚPS):
Plocha střechy v m² = (C/2 + B) x délka střechy.
 Jestliže projekt zohledňuje použití žlabových rohů, zvyšte ÚPS 
o následující procenta:
a) 10% - při montáži rohů do 2 m od kotlíku
b) 5% - nad 2 m

C

B

Umístění
svodové roury

Typ okapu  / rozměr roury
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



gajgr BUT

koleno elastické KE

svodová roura RU

napojení svodu 67° TR

objímka OD

svodová roura RU

spojka svodu MU

svodová roura RU
koleno 67° KO

roh vnější 
LZ

hák HP

roh 
vnitřní LW

žlab RY

žlab RY

kotlik OP

žlab RY

hák
s prodloužením
HD

spojka žlabu
LA

pravá
záslepka ZP

levá
záslepka ZL

hák
na krokev
HM

koleno 67° KO

Trn k objímce D svodová roura RU

svodová roura RU

roh vnější s nastavitelným 
úhlem LZREG 1

Galeco PVC
90 / 
50

110 / 
80

130 / 
80

130 / 
100

150 / 
100

180 / 
125

~ RAL 8007 C Měděný   *

~ RAL 8019 V Tmavě hnědý

~ RAL 9010 W Bílý

~ RAL 9005 B Černý

~ RAL 7038 G Světle šedý

~ RAL 7045 G Světle šedý

~ RAL 3004 P Tmavě červený   *

~ RAL 7021 A Grafitový

~ RAL 8017 K Čokoládově

*  materiál PMMA  
1. Platí pro systém Galeco PVC 130.

Barvy

Okapový systém
Galeco PVC



Vnější žlabový roh 130 mm nastavitelný v úhlu 90 - 150 °

V roce 2010 uvedlo Galeco do své nabídky první nastavitelný rohový kus na trhu, 
který zhotoviteli umožňuje ihned získat požadovaný úhel montáže. Předtím doba 
čekání na atypický rohový kus objednaný u výrobce dosahovala až několika týdnů. 
Nyní se okapový žlab montuje přímo na rohový kus, snadno a rychle.

Univerzální žlabový roh nabízíme také v systému Galeco STAL:
vnější žlabový rok nastavitelný v úhlu 100-165°.

Novinka v nabídce Galeco! Novinka na trhu!

První univerzální žlabový roh na trhu 
(nastavitelný, maximálně zkracuje dobu instalace 
okapového systému a snižuje její náklady).



Galeco Rainwater Technology

Razítko distributora
Důvěřujte bezpečným řešením.

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polsko 
www.galeco.cz, www.galeco.info
export@galeco.pl 

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, 
Okresní soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XI. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, 
číslo KRS 0000102185, NIP (DIČ): 679-25-94-371

Tento leták není nabídkou ve smyslu obchodního zákoníku. 
Skutečná barevnost výrobků se může lišit od barev uvedených v letáku. 

Projektujeme, vyrábíme 
a distribuujeme profesionální systémy  
pro odvod dešťové vody.

 Zkušenosti od roku 1996 a působení 
na evropských trzích nám umožňuje 
dodávat našim zákazníkům řešení, které  
je revoluční, inovativní a má nejvyšší kvalitu.

Snažíme se vstupovat na nové trhy 
s nabídkou systémů, které vysoce hodnotí 
i nároční odběratelé.

Galeco je jednou z nejlépe  
rozpoznatelných značek ve svém sektoru 
a je zárukou dobré volby. 
Jsme spolehlivý obchodní partner,  
kterému důvěřují tuzemští i zahraniční 
investoři. 

Dodáváme patentované technologie, 
nabízíme inovativní řešení nové generace  
a poskytujeme péči o nejmenší detail. 

Vítejte v  Galeco Rainwater Technology.


