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Galeco BEZOKAPOWY to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie 

posiadają tradycyjnego okapu. Całość sprawia, że system idealnie wrysowuje się w linię każdego obiektu czyniąc go 

nowoczesnym i estetycznym.

Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury spustowej w bryle budynku, teraz nawet najbar-

dziej nowatorskie projekty domów można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.

System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

Zalety

Montaż w ociepleniu budynku dzięki 100% szczelności systemu
Prawidłowo zamontowany System BEZOKAPOWY jest całkowicie 
bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.

Prostokątny kształt rury
Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, 
a dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.

Szybki montaż i demontaż maskownicy
Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie 
możliwe jest wyczyszczenie systemu.

Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD
Zależy nam na usprawnieniu pracy architektom, dlatego w ich 
ręce oddajemy rysunki CAD, które ułatwią zamieszczenie 
systemu w projekcie.

Gwarancja 10 lat
Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, 
trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.

System kabli grzejnych
Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody 
w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed 
uszkodzeniami orynnowania.
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rura kanalizacyjna

kolano 
kanalizacyjne 88°

nadbudowa
studzienki
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trójnik
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dybel
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kolano
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Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015 A Grafitowy

~ RAL 9005 B Czarny



Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD)

Tabela wydajności
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Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą należy odwodnić, wybierz ilość pionów spustowych oraz ich ustawie-

nie najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku. Dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej 

jest w stanie odebrać wodę jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub centralnym ustawieniu rury spustowej.

Podczas doboru ilości rur spustowych należy kierować się wydajnością systemu oraz sztuką budowlaną. Zalecana 

odległość rur między sobą to max 12 m.

Ustawienie rury spustowej Wydajność systemu

skrajne 90 m²

centralne 180 m²

Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, 
a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni  
lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.



Wzór na wysunięcie krokwi

Przekrój połączenia rynny i rury spustowej / rzut poziomy

7

XZ

Y

X = Y - 14 - Z
X   [cm] - odległość występu krokwi we wnęce
Y   [cm] - grubość ocieplenia + wykończenie elewacji
Z   [cm] - grubość deski czołowej
16  [cm] - szerokość od czoła maskownicy do tylnej powierzchni haka

Elewacja z tynku

Elewacja z cegieł



Zalety

System rynnowy Galeco STAL2

Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponu-

jących się z bryłą budynku.

Zastosowanie nowej rynny kwadratowej w systemie Galeco STAL² pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, 

którą zatrzaskuje się w dolne zamki haków doczołowych. Takie rozwiązanie pozwala zasłonić przednią część rynny oraz wy-

kończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco DECOR, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnątrz elewacji są dodatkowym elementem estetycznym, idealnie 

komponującym się z całością bryły budynku.

Kwadratowy profil rynny i rury
Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, 
dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.

Szybki montaż i demontaż maskownicy
Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie 
możliwe jest wyczyszczenie systemu.

Estetyka wykonania
Geometryczny kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie 
maskownicy i dekoracyjnej podsufitki pozwalają na uzyskanie 
nowoczesnej bryły budynku.

Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD
Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom 
i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.

Gwarancja 35 lat
Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

System kabli grzejnych
Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody  
w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed 
uszkodzeniami orynnowania.
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zaślepka 
prawa

rynna

rynna

rynna

odpływ

łącznik 
(dylatacyjny)

hak nakrokwiowy

kolano elastyczne

osadnik BUT

kolano

kolano

rura

rura

rura

mufa

obejma

zaślepka 
lewa łuk 

zewnętrzny 
90°

łuk 
wewnętrzny 90°

hak 
doczołowy

hak doczołowy
płaski

maskownica 
podsufitkowa

klapka nad 
koszyczek KLV

klapka pod rurę okrągłą KLR

klapka pod rurę kwadratową

koszyczek

mufa

trójnik kielichowy 72°   

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka
Galeco STAL²

125/80

~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz *

~ RAL 9005 B Czarny

~ RAL 7015 A Grafitowy

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
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Ustawienie rury spustowej Wydajność systemu

skrajne 90 m²

centralne 180 m²

Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, 
a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni  
lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD)

Tabela wydajności

Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą należy odwodnić, wybierz ilość pionów spustowych oraz ich ustawie-

nie najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku. Dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej 

jest w stanie odebrać wodę jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub centralnym ustawieniu rury spustowej.

Podczas doboru ilości rur spustowych należy kierować się wydajnością systemu oraz sztuką budowlaną. Zalecana 

odległość rur między sobą to max 12 m.



Maskownica jest to obróbka blacharska służąca do zakrycia całe-

go poziomu rynnowego poprzez zatrzaśniecie jej w zamki doczoło-

wych haków rynnowych.

Dolna część maskownicy została wyprofilowana na kształt listwy 

J, dostępnej w systemie podsufitki Galeco DECOR, co umożliwia 

w bardzo łatwy sposób wsunięcie panelu podbitki dachowej i tym 

samym estetyczne wykończenie okapu. Po przejściu rurą spustową 

przez panel podsufitki pozostałe elementy pionu spustowego in-

stalowane są tak samo jak elementy innych systemów rynnowych.

Dedykowana maskownica podsufitkowa

Przekrój montażu na dachu bez okapu Przekrój montażu na dachu z okapem
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maskownica opodsufitkowa
rynna
hak

panel podsufitki

listwa montażowa J

maskownica opodsufitkowa
rynna
hak

panel podsufitki

listwa montażowa J



Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwią-

zanie, które zapewni bezpieczeństwo Twojego domu. Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych 

będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawa-

niu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.
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Zalety

System kabli grzejnych SelfTec® PRO

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu 
oraz zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych

 Zapobiega powstawaniu zacieków 
na elewacji i powstawaniu sopli

Kable grzejne można ciąć na placu budowy 
na wymaganą długość, co ułatwia dobór przewodu do odległości ogrzewanego elementu na etapie instalacji.  
Spadek temperatury otoczenia powoduje zwiększenie mocy grzejnej przewodu. Przewody mogą się krzyżować

Możliwość zastosowania w rynnach półokrągłych i kwadratowych



6 5 4 3 2 1

Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych

Samoregulujący polimer przewodzący

Izolacja z modyfikowanej poliolefiny

Ekran – folia AL/PET

Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych

Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego

1

2

3

4

5

6

Do ogrzewania rynien i rur spustowych zazwyczaj stosuje 

się podwójne ułożenie przewodu grzejnego. 

W rynnach i rurach spustowych o szerokości (średnicy) 

≤ 12cm oraz w strefie klimatycznej o  łagodnych zimach 

możliwe jest pojedyncze ułożenie przewodu grzejnego.

Budowa przewodu grzejnego SelfTec ®

Mocowanie przewodów 
grzejnych w rurze spustowej
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Przewody grzejne montuje się za pomocą spe-

cjalnych mocowań do rynien półokrągłych. 

Odstępy między mocowaniami nie powinny 

przekraczać 30 cm.

Rynny spustowe 

W rurach spustowych przewody grzejne mon-

tuje się za pomocą specjalnych mocowań lub 

w przypadku budynków wielokondygnacyj-

nych za pomocą linki 

z mocowaniami.

Jeżeli długość rury spustowej przekracza 6m, 

należy zastosować linkę z mocowaniami. Od-

ległości między mocowaniami nie powinny 

przekraczać 40cm.

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnie Mocowanie do rynien półokrągłych

Mocowanie kabli do rur spustowych Linka podtrzymująca do budynków 
wielokondygnacyjnych

Wieszak do linki w rurach spustowych

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach półokrągłych

Rynny

14



Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych 

w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątna rurę spusto-

wą schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania 

znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w newralgicznych punktach 

pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do 

tego rodzaju orynnowania.

Dobór mocy, jaką należy zainstalować, zależy od lokalnych warunków klimatycznych

Moc przewodów samoregulujących SelfTec® w zależności od temperatury

Dobór mocy w zależności od warunków klimatycznych

15

SelfTec® PRO 20 W/m

zabezpieczenie, typ C

10A 16A 20A 32A

minimalna temperatura instalacji - 30°C

temperatura załączenia maksymalna długość obwodu [m]

- 20°C 45 65 90 120

- 15°C 50 75 105 125

0°C 60 90 120 135

+ 10°C 80 110 135 -

0°C w wodzie lodowej 40 50 70 85



Zalety

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne 

rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wielo-

letniego zadowolenia doskonałego zakupu.

System rynnowy Galeco STAL
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Nowatorski kształt rynny
Zabezpieczający przed przelewaniem wody 
nawet podczas obfitych opadów.

Wysoka trwałość blach
Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią
Chroni przed zarysowaniem podczas transportu.

Obniżony koszt systemu
Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym 
z blachy powlekanej.

Rynna stalowa głębsza
Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, 
gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.

Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny
Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji 
systemu rynnowego.

Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych
Foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki 
i braku zarysowań.

Gwarancja 35 lat
Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

System kabli grzejnych
Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody 
w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed 
uszkodzeniami orynnowania.
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osadnik BUT

kolano elastyczne KE

mufa MU

obejma metalowa OM

rura
spustowa 
RU

kolano 
60° KOłuk

zewnętrzny
LZ

hak ze wspornikiem HD

łuk wewnętrzny LW

rynna RY

rynna RY

odpływ OP
rynna RY

hak
doczołowy
HD

zaślepka 
uniwersalna 
ZU

hak nakrokwiowy HM

kolano 60° KO

dybel D

rura spustowa RU

rura spustowa RU

wyłapywacz wody WY

trójnik uniwersalny TR

rura spustowa RU

rura spustowa RU

łuk zewnętrzny 
regulowany w kącie 
LZREG 2

łuk zewnętrzny
klamrowy LZ 1

łuk wewnętrzny 
klamrowy LW 1

łącznik 
klamrowy 
LK

łącznik
na haku LHłącznik

rynny LA

łuk wewnętrzny 
regulowany w kącie 
LWREG 2

koszyczek

klapka nad koszyczek KLV

klapka pod rurę okrągłą KLR

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej

Typ rynny/rozmiar rury

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

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka
Galeco STAL

120/ 
90

135/ 
90

135/ 
100

150/ 
100

150/ 
120

~ RAL 8004 D Ceglasty *

~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy

~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz

~ RAL 8007 H Miedziany

~ RAL 9003 W Biały * *

~ RAL 9005 B Czarny

~ RAL 3009 R Ciemnoczerwony *

~ RAL 7015 A Grafitowy

~ RAL 6020 Z Ciemnozielony *
~ RAL 9006 I Srebrny     **

1 Dotyczy systemu STAL 120.
2 Dotyczy systemu STAL 135.
*  O dostępność proszę pytać w BiurachHandlowych Galeco.
** Dostępny w III kwartale 2017.



Zalety

Galeco LUXOCYNK to nowy system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbar-

dziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest warstwą polimerową oraz chromem 

tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

System produkowany jest w rozmiarze 135/100, 150/100 oraz 150/120, a jego kształtki i elementy długie są analogicz-

ne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.

System rynnowy Galeco LUXOCYNK
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Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny
Regulowany, maksymalnie skracający czas 
i koszt instalacji systemu rynnowego.

Obniżony koszt systemu
Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym 
z blachy powlekanej.

Gwarancja 15 lat
Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

System kabli grzejnych
Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody 
w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed 
uszkodzeniami orynnowania.

Nowatorski kształt rynny
Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet 
podczas obfitych opadów.

Rynna stalowa głębsza
Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, 
gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.

Lepszy ocynk
System cechuje wyższa trwałość dzięki zastosowaniu 
transparentnej powłoki organicznej.

Atrakcyjna cena
System LUXOCYNK jest zrobiony z najtrwalszego 
materiału w tej klasie cenowej.
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osadnik BUT

kolano elastyczne KE

mufa MU

obejma metalowa OM

rura
spustowa RU

kolano 
60° KO

łuk
zewnętrzny
LZ

hak ze wspornikiem HD

łuk wewnętrzny LW
rynna RY

rynna RY

odpływ OP
rynna RY

hak
doczołowy 
HD

zaślepka 
uniwersalna ZU

hak nakrokwiowy HM

kolano 60° KO
dybel D

rura spustowa RU

rura spustowa RU

wyłapywacz wody WY

trójnik uniwersalny TR

rura spustowa RU

rura spustowa RU

łuk zewnętrzny 
regulowany w kącie 
LZREG 2

łuk zewnętrzny
klamrowy LZ 1

łącznik 
klamrowy LK

łącznik
na haku LHłącznik

rynny LA

koszyczek

klapka nad koszyczek KLV

klapka pod rurę okrągłą KLR

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka
Galeco LUXOCYNK

120/ 
90

135/ 
90

135/ 
100

150/ 
100

150/ 
120

L Srebrny naturalny * *

* O dostępność pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej

Typ rynny/rozmiar rury

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



Zalety

To nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji. Specjalnie opraco-

wany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych 

warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

System rynnowy Galeco PVC
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Innowacyjny kształt rynny
Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas 
obfitych opadów.

Zwiększony połysk orynnowania
Pozwoli cieszyć się jego perfekcyjnym wyglądem 
przez długie lata.

Specjalnie profilowany hak rynnowy
O dużej wytrzymałości na obciążenia.

Specjalnie dobrany materiał
Posiada zabezpiecznie „UV PROTECT”, które chroni kolor przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Odporność systemu na rozciąganie
Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa 
się do 15% mniej.

Gwarancja najwyższej stabilność systemu
Po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem 
pozostaje rynna.

Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny
Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji 
systemu rynnowego.

Gwarancja 15 lat
Udzielana na trwałość mechaniczną systemu oraz 5 lat na stabilność 
koloru.

System kabli grzejnych
Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody 
w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed 
uszkodzeniami orynnowania.
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osadnik BUT

kolano elastyczne KE

rura spustowa RU

klapka nad koszyczek KLV

klapka pod rurę okrągłą KLR

koszyczek

trójnik 67° TR

obejma OD

rura spustowa RU

mufa MU

rura spustowa RU
kolano 67° KO

łuk 
zewnętrzny LZ

hak HP

łuk 
wewnętrzny LW

rynna RY

rynna RY

odpływ 
przelotowy OP

rynna RY

hak ze 
wspornikiem HD

łącznik LA

zaślepka 
prawa ZP

zaślepka 
lewa ZL

hak nakrokwiowy HM

kolano 67° KO

dybel D
rura spustowa RU

rura spustowa RU

łuk zewnętrzny 
regulowany w kącie 
LZREG 1

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka
Galeco PVC

90/ 
50

110/ 
80

130/ 
80

130/ 
100

150/ 
100

180/ 
125

~ RAL 8007 C Miedziany 2

~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy
~ RAL 9010 W Biały *
~ RAL 9005 B Czarny **
~ RAL 7038 G Jasnopopielaty
~ RAL 7045 G Jasnopopielaty *
~ RAL 3009 P Ciemnoczerwony *2

~ RAL 7021 A Grafitowy ** *
~ RAL 8017 K Czekoladowy brąz

1  Dotyczy systemu PVC 130.
2 Materiał PMMA.
* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
**   Dostępny w I kwartale 2017.

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej

Typ rynny/rozmiar rury
90 / 
50

110 / 
80

130 / 
80

130/ 
100

150/ 
100

180/ 
125

36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2 220 m2

73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2 440 m2



Zalety

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowa-

nie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych 

konstrukcjach. Odporność na warunki atmosferyczne i brak potrzeby konserwacji gwarantuje… uśmiech na lata.

Podsufitka Galeco DECOR
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Estetyka wykonania
Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę 
można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.

Odporność na warunki atmosferyczne
Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka 
zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.

Nie wymaga konserwacji
W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC 
nie wymaga konserwacji.

Łatwość montażu
Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia 
prosty i szybki montaż.

Elastyczność i odporność mechaniczna
Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej 
technologii produkcyjnej.

Możliwość składowania na zewnątrz
Poprzez zastosowanie ochronnych opakowań zbiorczych.

Gwarancja 10 lat
Udzielana na odporność mechaniczną.



Kolorystyka

Elementy systemu

Element Wymiar

podsufitka pełna 295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)
podsufitka wentylowana 295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)

listwa montażowa typu „J” 4000 mm
listwa montażowa typu „H” 4000 mm

narożnik zewnętrzny 4000 mm

LISTWA MONTAŻOWA TYPU „H”LISTWA MONTAŻOWA TYPU „J”

PODSUFITKA PEŁNA PODSUFITKA WENTYLOWANA NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

Grafitowy Złoty dąb Orzechowy Brązowy Biały*

* Dostępny w I kwartale 2017.
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Galeco Sp. z o. o., 
ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl 
www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl
infolinia: 801 623 626* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

Biura Handlowe
DOLNOŚLĄSKIE BH
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław 
tel. +48 71 313 11 14, fax. 071 347 28 44 
wroclaw@galeco.pl

LUBELSKIE BH
ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy 
tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95 
pulawy@galeco.pl

MAŁOPOLSKIE BH
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów 
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45 
tarnow@galeco.pl

MAZOWIECKIE BH
ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejówek 
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45 
warszawa@galeco.pl

POMORSKIE BH
ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia 
 tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15 
gdynia@galeco.pl

PŁOCKIE BH
ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock 
tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48 
plock@galeco.pl

ŚLĄSKIE BH
43-190 Mikołów k/Katowic, ul. Gliwicka 122 
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74 
katowice@galeco.pl

WIELKOPOLSKIE BH
61-028 Poznań, ul. Warszawska 37a 
tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81 
poznan@galeco.pl

Składy regionalne
BIAŁYSTOK
ul. Hurtowa 11 
tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36 
bialystok@galeco.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Husarska 35 
tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11 
gorzow@galeco.pl

OLSZTYN
ul. Lubelska 44 
tel.: 89 537 90 76, fax: 89 533 59 57 
olsztyn@galeco.pl

Gdynia

Poznań Płock Warszawa

Puławy

Tarnów

Katowice

Wrocław

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. 
Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

Polub nas na
Facebooku


