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Avantajlar Kullanımlılık

Oluk sistemi Galeco STAL (ÇELİK) 
Ev yaparken sadece çocuklarınızı değil, torunlarınızı da düşünmelisiniz. Bu nedenle uzun yıllar 
rahatlık sağlayan ve yüzünüzü güldüren kalıcı ve sağlam çözümler ortaya koyduk. Galeco ÇELİK oluk 
sistemi uzun yıllar memnun kalacağınızı garanti eden bir yatırımdır - yağmura gülümseyin.

1. 

2. Yüksek mekanik dayanıklılık.

3. Sıcaklık farklarına dayanıklılık.

4. 35 yıl garantili.

5.  En yüksek kalite çelik.

6. Oluğun kaplaması çevre dostudur.

7.  Yük kapasitesi çok yüksek özel 
profilli kepçeler.

8. 70 mm genişlikli contalar.

9. Kilitli veya anahtarlı montaj sistemi.

10.  Bağlantı parçası kepçeye asılır.

11.  Ayarlanabilir açılı iç köşebent.

Modern oluk şekli
Yoğun yağış sırasında bile suyun taşmasını engeller.

Piyasadaki ilk üniversal köşebent 
Ayarlanabilirdir, oluk sisteminin montaj süresini ve masraflarını 
en aza indirir.

Sistemin montajı kolaydır
Önce kepçeler, sonra etek bantları ve en son oluklar monte edilir.

Yüksek sac dayanıklılığı
İklim şartlarının zararlı etkilerinden koruyan 4 koruyucu 
katman sayesinde mümkündür.

Kompleks oluk ve iniş boruları koruma sistemi
Folyo kaplama ve boru dikişinin içte olması dış görünüşü oldukça iyileştirir ve çizikleri 
engeller.

Oluklar ve iniş boruları folyo ile korunmaktadır 
Böylece taşıma sırasında çizilmeleri önlenir.

Düşük sistem masrafları 
Örtülü çelikten mamul contalı köşebentler 
sayesinde mümkündür.

Çelik oluk piyasadaki rakiplerinden daha 
derindir
Böylece yağmur suyunun indirilmesinde en yüksek verimi garanti eder.

Estetik görünüm.



Yüzey alanı  55,5 cm2
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Galeco ÇELİK 120 Büyük garajlar, sundurmalar, küçük müstakil 
evler, teraslar ve ticari binalarda kullanılmak üzere tasarlanmış 
bir sistemdir; Galeco 135 sistemini tamamlayıcıdır. Oluğun derin 
profili, 125 mm profilli İskandinav profilli oluğa benzer bir hacme 
sahiptir.

Yüzey alanı  90,1 cm2
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87 100 Galeco ÇELİK 135 Müstakil evlerde, konutlarda ve küçük 
endüstriyel binalarda kullanılmak üzere tasarlanmış temel 
sistemdir. Oluğun derin profili, 150 mm profilli İskandinav profilli 
oluğa benzer bir hacme sahiptir.

Galeco ÇELİK 150 Endüstriyel binaların büyük yüzey alanlı 
çatılarından ve büyük konut binalarının çatılarından yağmur 
suyunun indirilmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir.

Çaplar ve kullanım alanları

Verimlilik tablosu 
Aşağıdaki tabloda, oluk sisteminin elemanlarının verimlilikleri gösterilmektedir. Tablodaki verilerin yüzey 
alanıyla karşılaştırılması, binanıza uygun bir oluk sistemini seçmenizi kolaylaştırmaktadır (tablodaki veriler 
her sistemin yağmur suyu tahliyesi yapabileceği maksimum çatı alanını belirlemektedir).

Efektif Çatı Yüzey Alanının (EÇYA) hesaplanması
m2 cinsinden çatı yüzey alanı = (C/2 + B) x çatı 
uzunluğu. Eğer projede köşebent kullanılması 
öngörülmüşse EÇYA aşağıdaki oranlarda artırılmalıdır:
a)  Köşebent iniş borusundan 2 m veya daha yakında ise %10, 
b)  2 m'den daha uzak ise %5

C

B

İniş borusunun 
konumu

Oluk tipi / boru boyutu

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

Yüzey alanı  114,3 cm2
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89
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Oluk sistemi Galeco 
STAL (ÇELİK)

1.  ÇELİK 120 sistemi için geçerlidir.
2.  ÇELİK 135 sistemi için geçerlidir.

Renkler

Renkler

Galeco ÇELİK
120 / 

90
135 / 

90
135 / 
100

150 / 
100

150 / 
120

~ RAL 8004 D Kiremit rengi

~ RAL 8019 V Koyu kahve 

~ RAL 8017 E Çikolata rengi

H Bakır rengi         

~ RAL 9003 W Beyaz 

~ RAL 9005 B Siyah  

~ RAL 3009 R Koyu kırmızı

~ RAL 7015 A Grafit

~ RAL 6020 Z Koyu yeşil

Renkler
Galeco LUXOCYNK

120 / 
90

135 / 
90

135 / 
100

150 / 
100

150 / 
120

L Doğal gümüş rengi

oluk 
bağlantı
elemanı
LA 

açısı ayarlanabilir
iç köşe parçası
LWREG 2  



Oluk sistemi Galeco LUXOCYNK (LUXGALVANIZ) 

Galeco LUXGALVANİZ, Galeco tarafından piyasaya sürülen yeni bir oluk sistemidir. 
Galeco'nun en hesaplı ürünü olmasının yanı sıra uzun yıllar yüksek kalitesini 
koruyabilmektedir.

Galeco LUXGALVANİZ sistemi, geleneksel çinko tabakanın yanı sıra polimer tabakayla 
ve kromla kaplıdır ve böylece sabit, dayanıklı ve kalıcı bir katman oluşturur. Bu katman 
çeliği korozyona karşı korumaktadır.

Sistem, 135/100,150/100 ve 150/120 boyutlarında üretilmektedir. 
Sistemin bağlantı parçaları ve uzun parçaları Galeco ÇELİK sistemine 
benzerdir.



Galeco Rainwater Technology

Üretici:
Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice www.galeco.info
Bilgi hattı: 801 623 626* Bağlantı ücreti yerel aramalarla aynıdır.

Distribütör:
Irmak Ticaret Ltd. Şti. Melih Gökçek Bulvarı 22. Cadde Özankara Sanayi Sitesi 1475. (eski 692) 
Sokak 06378 İvedik-Ostim / ANKARA 0 312 395 05 25 (pbx) 0 312 395 05 26 
info@irmakticaret.com http://www.irmakticaret.com

teklif olarak kabul edilemez.

Ürünlerin gerçek renkleri broşürdekilerden farklı olabilir.

Güvenli çözümlere güvenin.

Şirketimiz, profesyonel su tahliye sistemleri 
tasarımı, üretimi ve dağıtımı yapan bir şirkettir.

Onlarca yıllık tecrübemiz ve Avrupa 
piyasalarındaki varlığımız müşterilerimize çığır 
açıcı, yenilikçi ve en yüksek kaliteye sahip 
çözümler sunmamızı garanti etmektedir. 
Ürünlerimizi sürekli yeni piyasalara sunmakta, 
zor beğenen alıcıların rağbet ettiği sistemler 
önermekteyiz.

Sektörün en tanınan markalarından biri olan 
Galeco ile doğru bir seçimde bulunduğunuzdan 
emin olabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışından 
yatırımcıların güvendiği bir iş partneriyiz.

i 
çözümler sunmakta, en ince ayrıntılara özen 
göstermekteyiz. 

Galeco ain ater echnology ye hoş geldiniz.

Bizi 
beğenin

Polonyalı Fikir,
Polonyalı Ürün, 
Polonyalı Uygulama




