
Trwałość i design na bis – nowy system
rynnowy PVC2 od Galeco

Minimalistyczne rynny o kwadratowym przekroju na stałe wpisały się do
kanonu najnowocześniejszych i najbardziej stylowych elementów wykończenia
dachu. Od niedawna w ofercie firmy Galeco znaleźć można zupełnie nowy
system wykonany z wyselekcjonowanego surowca pvc.

Galeco PVC2 w kompletny sposób uzupełnia bogatą ofertę firmy stale  utrzymującej się w czołówce
producentów systemów rynnowych.
Wykończenie dachu powinno łączyć w sobie aspekt funkcjonalny z estetycznym, dlatego też coraz
więcej inwestorów ze szczególną uwagą podchodzi do wyboru konkretnych rozwiązań. Już dziś jeden
z najpopularniejszych modeli ostatnich sezonów – rynien Galeco o kwadratowym przekroju –
dostępny jest także w lekkiej i zarazem niebywale solidnej odsłonie, wykonanej z pvc.

Wyższy poziom technologii
Wykorzystanie najwyższej jakości surowca pvc gwarantuje przede wszystkim bardzo wysoki stopień
ochrony przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych. W parze ze stuprocentową
szczelnością idzie także ponadprzeciętna wydajność, spowodowana większą powierzchnią przekroju
poprzecznego, typowego dla rynien i rur o kwadratowym profilu. Dodatkową zaletą pvc jest
odporność na zarysowania, a także bardzo niski współczynnik chropowatości, ograniczający
osadzanie się zabrudzeń we wnętrzu rynny. Ponadto na uwagę zasługuje niewrażliwość względem
wysokiej wilgotności powietrza oraz niepodatność na zjawisko korozji, spowodowane opadami
atmosferycznymi. Remedium dla uporczywych mrozów stanowi z kolei system kabli grzewczych,
które można bez trudu zamontować wewnątrz przewodów orynnowania, zabezpieczając instalację
przed zamarzaniem wody, gromadzeniem się śniegu i lodu. Obok wielu atutów użytkowych rynny
wykonane z pvc stanowią także o wiele bardziej ekonomiczną alternatywę dla elementów chociażby
stalowych.

Innowacyjne technologie produkcji systemów rynnowych z pvc powodują również, że gotowe
elementy są odporne na uszkodzenia spowodowane długotrwałą ekspozycją na promieniowanie UV,
co stanowi najczęstszy spośród stawianych względem nich zarzutów. Tymczasem wykorzystanie
nieplastyfikowanego polichlorku winylu z zabezpieczeniem „UV PROTECT” sprawia, że promienie
słonecznie nie wpływają na blaknięcie koloru rynien, przez co wykończenie dachu będzie przez lata
prezentować się równie nienagannie, jak w dniu montażu. Estetykę zapewnia także wysoki połysk
orynnowania, osiągnięty w procesie koekstruzji. Firma Galeco daje aż 15 lat gwarancji na odporność
mechaniczną, a także 5 lat na stabilność koloru.
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