
Przegląd systemów rynnowych - od dachów
płaskich, przez skośne, po nietypowe

Planując budowę domu jako pierwszy pojawia się koncept, ogólny zamysł,
który staje się podwaliną projektu architektonicznego. Dom musi nie tylko
odpowiadać naszym gustom i indywidualnym potrzebom, ale przede wszystkim
być w każdym calu praktyczny. Dach z jednej strony definiuje wizualnie bryłę,
z drugiej ochrania ją przed czynnikami atmosferycznymi. Zatem aby należycie
spełniał swoje zadanie, należy dobrać do niego odpowiedni system
orynnowania. Funkcjonalność, estetyka i trwałość - to trzy główne właściwości
systemów rynnowych Galeco, które znajdują zastosowanie w różnych
rodzajach dachów.

Efektywne odprowadzanie wody opadowej z powierzchni dachów płaskich i skośnych wymaga
zastosowania różniących się od siebie systemów. Lider rynku w tym segmencie - firma Galeco -
proponuje kompleksowe rozwiązania dla różnych rodzajów dachu, które zagwarantują skuteczne
jego odwodnienie i pomogą w utrzymaniu suchych ścian i fundamentów.

Dachy płaskie
Montaż systemu odprowadzającego wodę z tego typu dachów mógł stanowić dla dekarzy nie lada
wyzwanie. Woda z płaskiego dachu powinna zostać usunięta natychmiast, aby nie narażać
konstrukcji budynku na dodatkowy ciężar czy trudne do usunięcia zawilgocenia. Dlatego też firma
Galeco posiada w swojej ofercie kompleksowy system Galeco DACHY PŁASKIE. Zestaw
przystosowany jest do zamontowania z modnymi kwadratowymi rurami spustowymi na zewnątrz
elewacji lub z rurami PVC przeznaczonymi do montowania w warstwie ocieplenia budynku. Jedynym
widocznym elementem systemu jest wpust montowany w dolnej części attyki lub w powierzchni
dachu. Wpusty zabezpieczane są koszami żwirowymi, co gwarantuje zachowanie drożności systemu.
Galeco oferuje wpusty dachowe w formie prostej lub skośnej. Dzięki temu system może być w łatwy
sposób zamontowany także na dachu z niewielką warstwą termoizolacyjną. Zestawy dają możliwość
tworzenia różnych konfiguracji z elementów dedykowanych dla danego typu dachu płaskiego oraz
jego pokrycia.

Dachy skośne
Nieodłącznym elementem systemu odwodnienia połaci dwu- lub czterospadowych
a także innych skośnych konstrukcji dachu jest rynna. Wybierając system odprowadzania wody
należy zadbać o to, aby wielkość rynien i rur spustowych była adekwatna do powierzchni dachu. Z tą
myślą Galeco stworzyło systemy PVC2 i STAL2 o kwadratowym przekroju i głębokim profilu.



Produkty te charakteryzuje większa niż w elementach półokrągłych powierzchnia. Dzięki temu
zapewniają one znacznie większą przepustowość i wydajność w grawitacyjnym odprowadzaniu wody.
System odwodnienia STAL2 to przede wszystkim jakość, wytrzymałość i estetyka na najwyższym
poziomie. Kwadratowe systemy rynnowe są coraz chętniej wybierane przez inwestorów nie tylko ze
względu na ich zalety użytkowe. Minimalistyczny, geometryczny kształt rynien stanowi idealne
wykończenie nowoczesnej bryły budynków. Producent oferuje także dedykowane specjalnie do tego
systemu haki doczołowe oraz możliwość wyboru łatwej w montażu maskownicy. Wybór stalowego
systemu odprowadzania wody to długoterminowa inwestycja. Firma Galeco dzięki wysokiej jakości
stosowanych do produkcji surowców zapewnia trwałość systemu STAL2 oraz obejmuje go 35-letnim
okresem gwarancji.

Niedawno wprowadzony do oferty PVC2 jest systemem, który oprócz oryginalnego kształtu, oferuje
niezawodność w trudnych warunkach. Do jego produkcji używany jest nieplastyfikowany polichlorek
winylu. To trwały materiał, który odpowiednio zamontowany pozwala na uzyskanie pewnej
konstrukcji odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Materiał ten jest także w pełni
odporny na korozję, dlatego idealnie sprawdzi się w warunkach dużej wilgotności i zasolenia
powietrza - na przykład w klimacie nadmorskim. Dodatkowo rynny systemu PVC2 są odporne na
działanie promieni UV, co chroni przed odbarwieniem materiału. Dzięki procesowi koekstruzji
uzyskany został wysoki stopień połysku powierzchni. Pozwoli to cieszyć się idealnym wyglądem
orynnowania przez długie lata.

Dachy bez okapu
Galeco, idąc z duchem czasu, oferuje kompleksowe rozwiązania również dla dachów bezokapowych,
które coraz częściej pojawiają się w krajobrazie architektury jednorodzinnej. Niewidoczny system
montowany jest zawsze w warstwie ocieplenia, co pozwala na zachowanie czystej formy bryły
budynku. Dzięki zastosowaniu prostokątnych rynien stalowych o profilu szerokości 125mm i rur
spustowych z tworzywa pvc o wymiarach przekroju 70 x 80mm system BEZOKAPOWY zapewnia
wydajne odprowadzanie wody z dachu budynku. Ukrycie systemu w bryle budynku zapewnia
całkowite bezpieczeństwo funkcjonowania. Łącznik doczołowy-dylatacyjny stosowany na styku rynien
czy mufa uszczelkowa montowana na łączeniu rur przyczyniają się do niezawodnej szczelności. W
przypadku pojawienia się przecieków woda odprowadzana jest poza warstwę ocieplenia budynku
dzięki zamontowanemu pasowi podrynnowemu. Na trwałość systemu bezokapowego wpływają
wysokiej jakości materiały wykorzystane do jego produkcji.
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