
www.galeco.info

Takavvattningssystem 
Galeco STAL
Galeco LUXOCYNK

Leende i regnet



Fördelar Funktionella värden

Takavvattningssystem Galeco STAL 

När du bygger hus tänker du inte bara på barn utan på dina barnbarn också. Därför har vi utveck-
lat hållbara och robusta lösningar som håller långt in i framåt tiden. Takavvattningssystemet 
Galeco STAL garanterar att du blir ännu en av alla nöjda kunder. Tryggt kan du se när molnen blir 
mörka och regnet börjar falla. Du kan ta ovädret med ro… 

1.  Estetisk tilltalande.

2.  Hög mekanisk hållbarhet.

3.  Står emot temperaturskillnader.

4. 35-års garanti.

5.  Plåt av högsta kvalitet.

6.  Miljövänlig ytbeläggning av rännor.

7.  Specialanpassad krok klarar hög viktbelastning.

8.  70 mm bredd tätning.

9. Montage med hjälp av smidig bygel eller lås.

10.  Rännskarv hängande på kroken.

11.   Ställbar rännvinkel i ytterhörn.

Hängrännans innovativa form 
skyddar mot överspolning även under häftig 
nederbörd.

Första justerbara mångsidiga rännvinkeln på marknaden
som förkortar monteringstiden och gör installationskostnaden billigare.

Lättsam montering
där du börjar med konsoler därefter skyddsplåten och sist monteras 
hängrännorna.

Hög hållbarhet
tack vare fyra skyddskikt som skyddar i alla väder.

Komplett skyddssystem för hängrännor och stuprör
plastfilm och innerfals i rännan garanterar högt estetiskt värde och förebygger 
skrapskador.

Hängrännor och stuprör emballeras 
i plastfilm
som skyddar mot skrapskador under transporten.

Billigare system
tack vare tätningshörn av planplåt.

Hängrännans profil är djupare
än hos andra system på marknaden, och det garanterar högre 
avvattningseffektivitet.
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Galeco STAL 120 är avsett för större garage, fritidshus och 
mindre villor och  utgör en komplettering till Galeco 135. Häng-
rännans djupa profil har liknande volym som plåtränna med skan-
dinavisk profil 125 mm.
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Galeco STAL 135 är ett bassystem för villor, bostadshus och 
mindre kommersiella byggnader. Hängrännans djupa profil har 
liknande volym som plåtränna med skandinavisk profil 150 mm.

Galeco STAL 150  är avsett för takavvattning av stora jämna takytor 
på industribyggnader och stora bostadshus.

Dimensioner och användningsområden

Kapacitetstabell 

Värdena i tabellen nedan beskriver effektiviteten hos takavvattningssystemets respektive del. Genom 
att jämföra data i tabellen med avvattningsytan, kan man välja det system som uppfyller kraven av ens 
byggnad (data i tabellen beskriver takets maximala yta för avvattning hos respektive system).

Beräkning av Takets Effektiva Area (ETA)
Takets area i kvadratmeter=C/2+B x takets längd
Om projektet räknar med användning av rännvinklar, 
måste ETA multipliceras med följande procent:
a) 10% vid montering av rännvinkel upp till 2 meter från tappstycke
b) 5% om avståndet är större än 2 meter

C

B

Placering av stuprör
Rännans typ/Stuprörets dimension

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

100 120

area 114,3 cm2

173
153

89



Regnstratt BUT

Utkastare, 
justerbar KE

Muff MU

Rörsvep OM

Stuprör 
RU

Rörboj 60st 
KORännvinkel, 

ytterhörn
LZ

Rännkrok med stöd HD

Rännvinkel, innerhörn LW

Hängränna RY

Häng-
ränna RY

Omvikningskupa OP

Häng-
ränna RY

Rännkrok 
HD

Unigavel
ZU

Rännkrok  HM

Rörboj 60st KO

Skruv 
med 
plugg D

Stuprör RU

Stuprör RU

Vatteavledare WY

Grenrör TR

Stuprör RU

Stuprör RU

Rännvinkel ställbar, 
ytterhörn LZREG 2

Rännvinkel  
med bygel, 
ytterhörn LZ 1

Rännvinkel med  
bygel,  
innerhörn LW 1

Rännskarv  
med bygel  
LK

Rännskarv i 
kroken LH

Takavvattningssystem
Galeco STAL

1. Gäller system STAL 120.
2. Gäller system STAL 135.

Färger

Färger
Galeco STAL

120 / 
90

135 / 
90

135 / 
100

150 / 
100

150 / 
120

~ RAL 8004 D Tegelröd  

~ RAL 8019 V Mörkbrun

~ RAL 8017 E Chokladbrun

H Koppar

~ RAL 9003 W Vit

~ RAL 9005 B Svart

~ RAL 3009 R Mörkröd

~ RAL 7015 A Grafitgrå

~ RAL 6020 Z Mörkgrön

Färger
Galeco LUXOCYNK

120 / 
90

135 / 
90

135 / 
100

150 / 
100

150 / 
120

L Natur silver

Rännskarv 
LA

Rännvinkel ställbar  
innerhörn  
LWREG 2



Takavvattningssystem Galeco LUXOCYNK 

Galeco LUXOCYNK är det senaste systemet utvecklat av Galeco. Nytt material garan-
terar det mest prisvänliga valet bland Galeco produktfamilj samtidigt som det är be-
kvämt och bra kvalitetsmässigt.

Förutom den traditionella zinkbeläggningen är Galeco LUXOCYNK även belagt med 
polymer och krom som skapar en beständig och solid yta som skyddar mot rost.

Systemet tillverkas i dimensionerna 135/100, 150/100 samt 150/120. 
Dess profil och långa delar motsvarar dimensioner av redan etablerat 
Galeco STAL-system.



Galeco Rainwater Technology

Vänligen kontakta oss för mer information eller besök vår hemsida.

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

Din säljrepresentant
Satsa på trygga lösningar

Vi är designers, tillverkare och distributörer av 
professionella takavvattningssystem.

Med mer än tio års erfarenhet och verksamhet 
på europeiska marknader kan vi garantera att 
våra kunder får produkter med innovativa och 
banbrytande lösningar i högsta kvalitet. Vi ex-
panderar ständigt och når nya kundkretsar med 
erbjudanden om våra gedigna system, erkända 
av de mest krävande kunderna.

Galeco är ett av de mest kända märken i vår 
bransch och en garanti för bra val. Vi är en på-
litlig affärspartner med förtroende från natio-
nella och utländska partners. 

Vi säkerställer innovativ teknologi, uppfinnings-
rika lösningar och noggrannhet in i minsta de-
talj.

Välkommen till Galeco Rainwater Technology.

Gilla oss på  
Facebook


