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Okapový systém Galeco STAL
Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli
odolná a spolehlivá řešení, která vám zajistí pohodlí a úsměv na dlouhá léta.
Okapový systém Galeco STAL je zárukou dlouholeté spokojenosti ze skvělého
nákupu a... úsměvu v dešti.

Přednosti
Novátorský tvar okapového žlabu

chránící proti přetékání i při vydatných
srážkách.

Okapové žlaby a roury jsou chráněné fólií
proti poškrábání během přepravy.

Užitkové hodnoty
1. Estetické provedení.
2. Vysoká mechanická odolnost.
3. Odolnost proti teplotním rozdílům.
4. Záruka 35 let.
5. Ocel nejvyšší kvality.

Vysoká trvanlivost plechu

díky použití 4 ochranných vrstev, které chrání
proti působení atmosférických vlivů.

Ocelový žlab je hlubší

než konkurenční systémy dostupné na trhu
a zaručuje tak vyšší kapacitu odvádění vody.

Snížené náklady na systém díky
rohovým utěsňovacím dílům

6. Okapy potažené ekologickými materiály.
7. Speciálně tvarovaný hák s vysokou odolností
proti zatížení.
8. Těsnění šíře 70 mm.
9. Přezkový nebo klíčkový montážní systém.
10. Závěsný spojovací kus na háku.
11. Vnější rohový díl s nastavitelným úhlem.

vyrobeným z potaženého plechu.

Kompletní systém ochrany okapových žlabů a rour
jsou potaženy fólií, vnitřní spoj roury zaručuje vysokou estetiku
a ochranu proti poškrábání.

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.

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).
Typ okapu / rozměr roury

Umístění
svodové roury

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

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

B

Průměry a použití
Galeco STAL 120 je systém určený pro okapy k větším
garážím, přístřeškům, malým rodinným domům, terasám
a hospodářským budovám; doplňuje systém Galeco 135.
Hluboký profil žlabu se objemem přibližuje ocelovému žlabu
se skandinávským profilem 125 mm.
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Galeco STAL 135 je základní systém pro okapy k rodinným
domům, obytným budovám a malým průmyslovým objektům.
Hluboký profil žlabu se objemem přibližuje ocelovému žlabu se
skandinávským profilem 150 mm.

Galeco STAL 150 systém určený k odvádění vody z velkých,
celistvých střešních ploch na průmyslových objektech a velkých
obytných budovách.
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hák na krokev
HM

žlabová spojka
zaklapovací LK
kotlik OP
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HD
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HD
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žlab RY
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KO
svodová roura
RU
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zaklapovací LZ 1
roh vnější
s nastavitelným úhlem
LZREG 2

Trn
k objímce
D

kovová objímka OM
svodová roura RU
spojka svodu MU
svodová roura RU

univerzální napojení
svodu TR

Barvy

svodová roura RU

Galeco STAL
120 /
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~ RAL 8004

D

Cihlový

~ RAL 8019

V

Tmavě hnědý

E

Čokoládově

H

Měděný

~ RAL 8017
~ RAL 9003

W

Bílý

~ RAL 9005

B

Černý
Tmavě červený

~ RAL 3009

R

~ RAL 7015

A

Grafitový

~ RAL 6020
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Tmavě zelený

135 /
90

135 /
100

150 /
100

150 /
120

gajgr BUT

*
koleno
elastické KE

Galeco LUXOCYNK

~ RAL 9023

L

Stříbrný

1. Pro systém Galeco STAL 120.
2. Pro systém Galeco STAL 135.
* dostupný ve 2. čtvrtletí 2014.
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Okapový systém Galeco LUXOCYNK
Galeco uvedlo na trh nový systém provedení okapů – Galeco LUXOCYNK. Nový
materiál je tou nejekonomičtější volbou v nabídce Galeco a současně zajišťuje
vysokou kvalitu používání.
Systém Galeco LUXOCYNK je kromě tradiční zinkové vrstvy potažený
polymerovou vrstvou a chromem, což vytváří trvalou, spolehlivou a kompaktní
povrchovou úpravu, která chrání ocel před korozí.
Nový systém se vyrábí ve velikostech 135/100,
150/100 a 150/120 a jeho tvarovky a dlouhé díly
jsou obdobné jako u osvědčeného systému Galeco STAL.

Galeco Rainwater Technology
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.

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.

Důvěřujte bezpečným řešením.

Razítko distributora

