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Rynny z PVC - solidna i pewna inwestycja na lata!
Czy słońce, czy deszcz

Najwyższej jakości tworzywo PVC, z którego powstają rynny Galeco, cechuje ponadprzeciętna odporność na warunki
atmosferyczne. Ich trwałość jest wynikiem zastosowania nowoczesnej technologii koekstruzji, w której warstwa będąca
rdzeniem profilu zostaje nierozerwalnie połączona z warstwą zewnętrzną. Dzięki temu zarówno promieniowanie UV, jak i niskie
temperatury nie wpłyną na kształt materiału, jego wytrzymałość ani kolor. Ten ostatni jest również chroniony dodatkową
powłoką „UV PROTECT”, która odbija promieniowanie słoneczne. Natomiast na mniejsze nagrzewanie się rynien, wpływa ich
jasne wnętrze. Firma Galeco w swojej ofercie posiada dwa systemy rynnowe z PVC — o tradycyjnym, półokrągłym przekroju
oraz kwadratowym, dedykowanym nowoczesnemu budownictwu.

Klasyka z innowacyjnymi rozwiązaniami

Na system Galeco PVC składają się elementy bardzo precyzyjnie do siebie dopasowane, gwarantujące szczelność instalacji.
Dodatkowo wzmocnione haki z możliwością regulacji w pionie oraz innowacja w postaci regulacji kąta narożnika (od 90° do
nawet 150°) to rozwiązania znacznie ułatwiające montaż systemu. Warte wspomnienia jest również wywinięcie zewnętrznej
krawędzi rynny do środka, dzięki czemu podczas obfitych opadów, woda nie przelewa się na elewację. We współpracy z
architektami powstała paleta sześciu modnych kolorów, w których dostępny jest system Galeco PVC.

Nowoczesność do kwadratu

Alternatywą dla tradycyjnych rynien jest system Galeco PVC2 o pionierskim kwadratowym przekroju. Świetnie sprawdza się w
przypadku niekonwencjonalnych, zdecydowanych brył i dobrze współgra z najnowszymi trendami architektonicznymi. Już dziś
jest to jeden z najpopularniejszych modeli ostatnich sezonów. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości surowca PVC system
gwarantuje przede wszystkim stuprocentową szczelność, a także ponadprzeciętną wydajność. Uzyskano ją przez zwiększoną
powierzchnię przekroju poprzecznego. Galeco PVC2 występuje w dwóch odcieniach - grafitowym i czarnym. Na trwałość koloru
firma Galeco udziela 5-letniej gwarancji. Systemy rynnowe objęte są też 15-letnią gwarancją na odporność od uszkodzeń
mechanicznych.
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Galeco
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