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Galeco Rainwater Technology

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Lengyelország

Higgyen a megbízható megoldásokban!
A forgalmazó bélyegzője

A piac mértékadó véleménye szerint 
cégünk a professzionális vízelvezető 
rendszerek elismert tervezője, gyártója 
és forgalmazója.

A jó minőség  garanciája: tizenöt éves 
tapasztalat, az állandó innovációs 
készség, valamint aktív jelenlétünk 
a legkülönbözőbb európai piacokon. 
Munkánk színvonalának elismerése, 
hogy termékeink az új piacokon is 
egyre több vevő elismerését nyerik el. 

A Galeco az egyik legjobban  felismerhető 
ereszmárka,  a jó termékválasztás záloga. 
Cégünket megbízható üzleti partnerként 
tartják számon. 

Ereszrendszereink gyártása során  
szabadalmaztatott technológiákat és 
számos innovatív megoldást alkalmazunk. 
Termékeink megalkotásánál �gyelmet 
fordítunk még a legapróbb részletekre is.

Üdvözöli Önt a Galeco Rainwater 
Technology.

A Galeco PVC
ereszcsatorna-rendszer

Szereti az esőt

90°-tól 150°-ig állítható külső szeglet a PVC 150-es méretben

Az univerzális, 90°-tól 135°-ig állítható külső szeglet kapható 
a STAL rendszerünkhöz is.

Újdonság a Galeco-nál! Újdonság a piacon!

A piaci elvárásoknak eleget téve forradalmi megoldást vezettünk be a speciális szeglet 
gyártásában. Alkalmazásával lehetővé válik a szeglet azonnali felszerelése az egyedi, 
nem derékszögű sarkokkal rendelkező tetőszerkezetre.

Kétszeres nyereség: 
A kivitelezőnek nem kell hetekig várakoznia az egyedi szeglet 
gyártására, a megrendelőnek nem kell ki�zetni a plusz költséget.

www.galeco.hu, galeco@galeco.hu
www.galeco.info, export@galeco.pl 
Kérjük, hogy a termékeinkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a termek@galeco.hu e-mail címre küldjék.

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Felhívjuk �gyelmüket, hogy a prospektusban látható színek eltérhetnek a valóságos színektől.
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A Galeco PVC rendszer előnyei További előnyök

A Galeco PVC ereszcsatorna-rendszer

Az ereszcsatorna szabadalommal védett pro�lja, 
amely intenzív zápor esetén is megakadályozza 
az esővíz átbukását az eresz peremén.

Nagy teherbírású csatornatartó.

Csillogó felület, esztétikus megjelenés 
éveken át. 

Helyes szerelés esetén a rendszer 
egyetlen mozgó része az eresz, 
ez garantálja a rendszer stabilitását. 

Az ereszcsatorna világos színű belső rétegének 
köszönhető, hogy a napsugárzás hatására történő 
felmelegedés mintegy 15%-kal csökken, ennek 
következtéban a hőmozgás is mérséklődik.

A speciális UV védelmet biztosító adalékanyag  
(UV PROTECT) a termék színtartósságát növeli.

Egyszerű és biztonságos szerelés:
Először a csatornatartókat szereljük föl, és csak 
a cseppentőlemez beépítése után következik az eresz 
szerelése; így a rendszer nem sérül a cserép felrakása során.

A piacon egyedülálló, nyílásszögében állítható külső szeglet.
Alkalmazásával a szerelési idő és az anyagköltségek egyaránt 
jelentősen csökkenthetők.

1. Esztétikus megjelenés 
     – a termék szép formája és fénye.

2. Széles szín- és méretválaszték.

3. Jó minőségű, tartós alapanyag.

4. 15 év garancia.

5. Nagy mechanikai tartósság.

6. A különböző méretű rendszerek azonos  
     formaviláguknak köszönhető en egy épületen  
     belül egymás mellett is felszerelhetők.

PVC eresz- rendszerünk 2009 óta új technológiával, koextrudálással készül. 
Az innovatív gyártástechnológia eredményezi, hogy az új termékek UV-rezisztenciája 
és színtartóssága megnövekedett, eredeti csillogó fényüket hosszabb ideig megőrzik.
Az új Galeco PVC eresz esőben is biztosan mosolyt varázsol az Ön arcára.

A vízelvezetéshez szükséges ereszcsatorna-méretek kiszámítása 
Az alábbi táblázat megmutatja az ereszcsatorna elemeinek vízelvezető képességét. A megadott 
értékeknek a tetőfelület nagyságával való összehasonlítása alapján Ön kiválaszthatja az épülethez 
szükséges ereszméretet. A táblázatban látható számok azt a maximális felületet jelzik, amelyről 
a különböző méretű ereszcsatornák biztonságosan elvezetik az esővizet.

A tetőfelület m2-ben = (C/2 + B) x tetőhossz.
Ha a tetőszerkezet szegletekkel rendelkezik, ez a tetőfelület e�ektív 
nagyságát az alábbi módon növeli:
a) 10%-kal, ha a betorkolló csonk a szeglettől max. 2 m távolságban van.
b) 5%-kal, ha a betorkolló csonk több, mint 2 m-re van a saroktól.

A lefolyócső
elhelyezése

Az ereszcsatorna típusa / a lefolyócső átmérője

A tetőfelület kiszámítása:

A megfelelő ereszméret kiválasztása

A Galeco PVC 100-as rendszer a kontyolt tetőablakok, 
kerti szaletlik, kisebb garázsok és előtetők  esővíz elvezetésére 
szolgál.

A Galeco PVC 125-ös rendszer nagyobb garázsok, 
nyaralók, teraszok valamint kisebb családi házak és gazdasági 
épületek csapadékvíz elvezetésére alkalmas.

A Galeco PVC 150-es családi - és társasházak, valamint 
kisebb ipari létesítmények általánosan használt rendszere.

A Galeco PVC 170-es az egybefüggő nagy tetőfelületű 
ipari és kereskedelmi létesítmények csapadék-elvezetésére 
használatos.

A Galeco PVC
ereszcsatorna-rendszer

Réz
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�exibilis cső KE
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elágazó
idom 67° TR

dübel D

karmantyú MU

A lefolyócső mérete 37,5 cm2

A lefolyócső mérete 54 cm2

A lefolyócső mérete 82,7 cm2

A lefolyócső mérete 114,3 cm2
1. A Galeco PVC 150 rendszerre vonatkozik.
2. A Galeco innovatív megoldása.
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Galeco Rainwater Technology

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Lengyelország

Higgyen a megbízható megoldásokban!
A forgalmazó bélyegzője

A piac mértékadó véleménye szerint 
cégünk a professzionális vízelvezető 
rendszerek elismert tervezője, gyártója 
és forgalmazója.

A jó minőség  garanciája: tizenöt éves 
tapasztalat, az állandó innovációs 
készség, valamint aktív jelenlétünk 
a legkülönbözőbb európai piacokon. 
Munkánk színvonalának elismerése, 
hogy termékeink az új piacokon is 
egyre több vevő elismerését nyerik el. 

A Galeco az egyik legjobban  felismerhető 
ereszmárka,  a jó termékválasztás záloga. 
Cégünket megbízható üzleti partnerként 
tartják számon. 

Ereszrendszereink gyártása során  
szabadalmaztatott technológiákat és 
számos innovatív megoldást alkalmazunk. 
Termékeink megalkotásánál �gyelmet 
fordítunk még a legapróbb részletekre is.

Üdvözöli Önt a Galeco Rainwater 
Technology.

A Galeco PVC
ereszcsatorna-rendszer

Szereti az esőt

90°-tól 150°-ig állítható külső szeglet a PVC 150-es méretben

Az univerzális, 90°-tól 135°-ig állítható külső szeglet kapható 
a STAL rendszerünkhöz is.

Újdonság a Galeco-nál! Újdonság a piacon!

A piaci elvárásoknak eleget téve forradalmi megoldást vezettünk be a speciális szeglet 
gyártásában. Alkalmazásával lehetővé válik a szeglet azonnali felszerelése az egyedi, 
nem derékszögű sarkokkal rendelkező tetőszerkezetre.

Kétszeres nyereség: 
A kivitelezőnek nem kell hetekig várakoznia az egyedi szeglet 
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www.galeco.hu, galeco@galeco.hu
www.galeco.info, export@galeco.pl 
Kérjük, hogy a termékeinkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a termek@galeco.hu e-mail címre küldjék.

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Felhívjuk �gyelmüket, hogy a prospektusban látható színek eltérhetnek a valóságos színektől.
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