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Galeco STAL2 är ett innovativt takavvattningssystem med estetiska lösningar i samklang med 
byggnadens form.

Alla komponenter i Galeco Stal² har kvadratisk profil och tack vare detta lyfter de fram husets 
moderna arkitektur. 

Genom att montera ett frontbeslag framför takrännan döljer man hängrännan och den smälter 
in i byggnadens exteriör och form. Beslaget kläms fast i rännkrokar. Sista handen lägger man 
genom att montera den dekorativa takfotsinklädnaden Galeco DECOR och därigenom skapa en 
slät finish.

Estetisk utförande
Hängrännans och stuprörets geometriska form samt användningen av frontbeslaget och dekorativ 
takfotsinklädnad bidrar till byggnadens moderna look.

Fördelar

Takavvattningssystem Galeco STAL2

Enkelt att sätta upp och montera frontbeslaget
Tillgång till takrännan är smidig och systemet kan enkelt rengöras.

Hängrännans och stuprörets kvadratiska profil
Formen passar väl till byggnadens fasad och gör systemet ännu mer effektivt.

Support för arkitekter i form av CAD-databas
Hjälper arkitekter att placera systemet i sina projekt.



Takavvattningssystem
Galeco STAL2

Tillgängliga färger
Galeco STAL2 

125/80

~ RAL 8017 E chockladbrun

~ RAL 9005 B svart

~ RAL 7015 A grafitgrå
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Dimensioner och användningsområden

Galeco STAL2 125/80 är avsett för villor, bo-
stadshus samt mindre industribyggnader.
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Frontbeslag

Hängränna

Rännkrok

Takfotsinklädnad

J-lister

Innovativt frontbeslag

Monteringsöversikt

Frontbeslaget kläms in i rännkrokar och döljer hela hängrännenivå.

Dess nedre del är utformad som J-lister, tillgäng-
lig i Galeco DECOR, som gör det möjligt att på ett 
enkelt sätt sätta upp takfotsinklädnad och ger en 
estetisk och slät finish åt hela takfoten. Stupröret 
leds igenom takfotsinklädnaden och därefter in-
stalleras stuprörsystemet på samma sätt som vid 
andra takavvattningssystem.

Vänligen kontakta oss för mer information eller besök vår hemsida.

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
www.galeco.pl, www.galeco.info, e-mail: export@galeco.eu 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna broschyr.
Färgerna i broschyren kan avvika något från de verkliga färgerna.

Satsa på trygga lösningar. Din säljrepresentant

Gilla oss på  
Facebook


