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Galeco ÇELİK2 binaların çehreleriyle mükemmel bir uyum içerisinde bulunan estetik ve modern 
çözümler göz önünde bulundurularak tasarlanan bir oluk sistemidir.

Galeco ÇELİK2 sisteminin köşeli olukları saçak maskeleme parçalarının alın kepçelerinin alt kilitlerine 
takılmasını sağlamaktadır. Bu çözüm sayesinde oluğun ön kısmı maskelenir ve saçağın altının 
dekoratif saçak kaplama sistemi Galeco DECOR ile kaplanması sağlanmaktadır. Bu sayede saçaklar 
pürüzsüz bir görünüm kazanırlar. 

Köşeli indirme boruları binanın cephesiyle mükemmel bir uyum sağlayabilen estetik görünümlü 
elemanlardır.

Estetik görünüm
Oluk ve indirme borularının geometrik şekilleri ve maskeleme parçası ve saçak kaplama sisteminin 
kullanılabilmesi modern bir bina cephesi elde etmeyi sağlamaktadır.

Avantajlar

Oluk sistemi Galeco STAL2 (ÇELİK2) 

Oluk maskesi hızlı bir şekilde monte ve demonte edilebilir
Sistemin istenen her an temizlenmesi bu sayede daha kolay hale gelir.

Köşeli oluk ve iniş borusu
Şekil, bina cephesine oldukça uyumludur, ayrıca daha yüksek verim sağlamaktadır.

Mimarlar için CAD veri tabanı desteği 
Özel hazırlanmış CAD çizimleri mimarların ve proje uzmanlarının sistemi 
projelerine kolayca yerleştirmelerini sağlar.



Oluk  sistemi 
Galeco ÇELİK2

Renkler
Galeco ÇELİK2 

125/80

~ RAL 8017 E Çikolata rengi

~ RAL 9005 B Siyah

~ RAL 7015 A Grafit 
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Renkler

Çaplar ve kullanım alanları

Galeco ÇELİK2  125/80 Müstakil evlerde, 
konutlarda ve küçük endüstriyel binalarda 
kullanılmak üzere tasarlanmış bir sistemdir.

Yüzey alanı:  100 cm2

145
125

92 8082

Yüzey alanı:  62 cm2

80



Özel saçak maskeleme parçası

Montaj kesiti

Maskeleme parçası, oluğun tamamının maskelenmesini sağlayan bir sac parçasıdır. Oluk 
kepçelerinin alınlarında bulunan kilitlere monte edilmektedir.

Maskeleme parçasının alt kısmı Galeco DECOR 
saçak kaplama sisteminde bulunan J çıtasının 
şekline uygundur. Bu sayede saçak kaplama 
panelinin kolay bir şekilde monte edilmesine ve 
saçağın estetik bir görünüme kavuşmasına imkan 
tanınmaktadır. İniş borusu saçak panelinden 
geçtikten sonra iniş borusunun diğer elemanları 
diğer oluk sistemlerindeki gibi monte edilmektedir.

Güvenli çözümlere güvenin.
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