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Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC
Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma moderni
KOEKSTRUZIJOS technologija. Išskirtiniu būdu apdorotas PVC pasižymi didesniu
atsparumu UV spindulių poveikiui, užtikrina spalvų atsparumą atmosferos veiksnių
povweikiui ir išskirtinį bei ilgalaikį blizgumą. Sistema Galeco PVC leis jums šypsotis
net ir... lyjant lietui... ilgam.

Privalumai
Patentuota latako forma neleidžia pratekėti
vandeniui net ir užėjus stiprioms liūtims.
Išskirtinio profilio latako laikiklis
yra itin atsparus apkrovoms.

Savybės
1. Estetiška išvaizda.
2. Spalvų pasirinkimas yra gausus, todėl sistemą
galima rpitaikyti kiekvienam stogui.
3. Aukštos kokybės plastmasė užtikrina
ilgaamžiškumą.
4. 15-os metų garantija.

Lietvamzdžiai ir latakai išlieka
blizgūs ilgus metus.
Sumontuota sistema yra itin stabili,
nes vienintelė jos slankioji dalis yra latakas.
Ilgųjų dalių vidus yra šviesus, todėl sistema
įšyla iki 15 % mažiau ir yra atsparesnė tempimui.
Specialiai parinkta medžiaga „UV PROTECT” saugo
spalvą nuo kenksmingo atmosferos veiksnių poveikio.
Sistemą patogu montuoti: pirmiausia montuojami
laikikliai, o latakai montuojami tik uždėjus lietskardes.
Pirmoji rinkoje universali kampinė dalis (reguliuojamas,
maksimaliai sutrumpina stoglatakių ir lietvamzdžių
sistemos montavimo trukmę ir mažina sąnaudas).

5. Didelis mechaninis atsparumas.
6. Ilgaamžės spalvos.
7. Galeco PVC sistemų 90/110/130/150 dydžio
fasoninių dalių išvaizda yra identiška, todėl
vienam stogui galima naudoti skirtingų
matmenų sistemas ir nesibaiminti skirtingos
išvaizdos.

Našumas
Lentelėje nurodytas stoglatakių ir lietvamzdžių sistemos sudedamųjų dalių našumas.
Palyginus lentelėje pateiktus duomenis su plotu, nuo kurio ketinama nuvesti vandenį, galima pasirinkti
konkrečiam pastatui tinkamiausią sistemą (lentelėje pateikti duomenys galioja maksimaliam stogo plotui,
nuo kurio galima nuvesti vandenį kiekvienos sistemos atveju).
Stoglatakio tipas / lietvamzdžio skersmuo

Nuolajos vieta

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

Efektyvaus stogo ploto (ESP) apskaičiavimas:
Stogo plotas m2 = (C/2 + B) x stogo ilgis.
Jeigu projekte numatyta naudoti kampus, padidinkite ESP
šia procentine verte:
a) 10 % - jeigu kampas montuojamas ne didesniu kaip 2 m
atstumu nuo nuolajos
b) 5 % - jeigu kampo montavimo atstumas viršija 2 m
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Sistema Galeco PVC 90 skirta sodo nameliams, nedideliems
garažams, lauko pavėsinėms, palėpėms, balkonams; papildo
sistemą Galeco 130.
Sistema Galeco PVC 110 skirta didesniems garažams,
lauko pavėsinėms, nedideliems individualiems namams,
terasoms ir ūkiniams pastatams; papildo sistemą Galeco 130.
Sistema Galeco PVC 130 skirta individualiems namams,
daugiabučiams namams ir nedideliems pramoniniams
objektams.
Sistema Galeco PVC 150 skirta vandeniui nuvesti nuo
didelių vientisų stogų paviršių pramoniniuose objektuose
ir daugiabučiuose namuose.

Sistema Galeco PVC 180 skirta vandeniui nuvesti nuo
didelių vientisų stogo paviršių pramoniniuose objektuose
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Stoglatakių ir lietvamzdžių
sistema Galeco PVC
universalus
latako laikiklis HD

latako jungtis
LA

dešinioji aklė
ZP

latakas RY
nuolaja OP

metalinis latako
laikiklis HM

latakas RY

PVC latako laikiklis HP

alkūnė 67° KO
vidinis kampas
LW

lietvamzdis RU

latakas RY
išorinis kampas

alkūnė 67° KO

LZ

lietvamzdis RU

mova MU

reguliuojamo kampo
išorinė lanko formos dalis
LZREG 1, 2

NAUJOVĖ

lietvamzdis RU
mūrvinė D
apkaba OD
trišakis 67° TR

Spalvos
Galeco PVC
90 /
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Vario
Tamsiai ruda
Balta
Juoda
Šviesiai pilka
Šviesiai pilka
Tamsiai raudona
Grafito
Ruda

1. Galioja sistemai PVC 130.
2. Inovacinis Galeco sprendimas.
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nusodintuvas BUT

lanksti alkūnė KE

Galeco naujovė! Rinkos naujovė!

130 mm išorinė kampinė dalis, reguliuojama 90 ° - 150 ° kampu
Siekdami patenkinti klientų lūkesčius, pateikėme rinkai inovacinį kampinės dalies
variantą. Kampą galima išskėsti, o tai yra itin svarbu nestandartinio stogo atveju.
Darbų vykdytojui nebereikia laukti, kol bus pristatyta specialiai užsakyta, kito nei 90 °
kampo dalis. Nuo šiol galima naudoti lanko formos dalį, kurią galima savarankiškai
sumontuoti 90 ° - 150 ° kampu.
Pirmoji rinkoje universali kampinė dalis (reguliuojama, maksimaliai
sutrumpina stoglatakių ir lietvamzdžių sistemos montavimo trukmę
ir mažina sąnaudas).
Universali kampinė dalis siūloma ir kartu su sistema Galeco STAL:
Išorinė lanko formos kampinė dalis reguliuojama 105 ° - 135 ° kampu.

Galeco Rainwater Technology
Įmonė Galeco projektuoja, gamina
ir platina profesionalias vandens
nuvedimo sistemas.
Keliolikos metų patirtis, įgyta Europos
rinkose, leidžia siūlyti klientams inovacinius
aukščiausios kokybės sprendimus.
Įsitvirtinti vis naujose rinkose mums
padeda aukšta mūsų sistemų kokybė,
kurią palankiai vertina net ir reikliausi
klientai.

Galeco – tai vienas iš geriausiai atpažįstamų
savo srities prekės ženklų ir tinkamo
pasirinkimo garantija. Galeco verslo
partnerystės patikimumą įvertino daugelis
šalies ir užsienio investuotojų.
Garantuojame patentuotas technologijas,
inovacinius naujos kartos sprendimus ir
išskirtinį dėmesį smulkiausioms detalėms.
Sveiki atvykę į Galeco Rainwater
Technology.
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Pasitikėkite saugiais sprendimais.
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