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Lietusūdens noteksistēmas
Galeco STAL
Galeco LUXOCYNK

Smaids lietainam laikam



Noteksistēmas priekšrocības Ekspluatācijas priekšrocības 

Lietusūdens noteksistēma Galeco STAL 

Būvējot māju, mēs domājam ne tikai par bērniem, bet arī par mazbērniem. Tieši 
tādēļ mēs esam izstrādājuši stabilus ilgtermiņa risinājumus, kuri nodrošinās Jūsu 
komfortu daudzu gadu garumā. Lietusūdens noteksistēma Galeco STAL – tā ir 
apmierinātība ar lielisku ilgtermiņa ieguldījumu un ... smaids lietainam laikam. 

Firmas GALECO patentēts teknes profils, 
kas neļauj spēcīgu nokrišņu laikā ūdenim 
šļakstīties pāri teknes malām.

Teknēm un notekcaurulēm ir 
aizsargpārklājums, kas pasargā metālu 
no bojājumiem transportēšanas laikā.

Augstvērtīgs, Somijā ražots tērauds, 
četras aizsardzības pakāpes sniedz drošu 
aizsardzību pret nokrišņiem. 

Padziļināta teknes forma 
garantē produktīvāku 
lietusūdens novadīšanu. 

Ekskluzīvā kompleksā tekņu un cauruļu aizsardzība 
(aizsargpārklājums un caurules iekšējā šuve) garantē 
estētisku izskatu un aizsargā no bojājumiem.  

Speciāli izgatavotie stūri ar organiska 
materiāla pārklājumu ievērojami samazina 
sistēmas izmaksas. 

Ērta un vienkārša montāža – pie vēja kārbas 
piestiprina teknes āķus, kuros pēc jumta seguma 
montāžas pabeigšanas ievieto teknes.

1.  Estētisks izskats.

2.  Augsta mehāniskā izturība.

3.  Augsta noturība pret temperatūras izmaiņām.

4.  35 gadu garantija.

5.  Augstvērtīgs tērauds.

6.   Tekņu un notekcauruļu aizsargpārklājums izgata-
vots no ekoloģiski tīriem materiāliem.

7.   Speciāli profilēti teknes āķi nodrošina paaugsti-
nātu izturību pret lielām slodzēm.

8.   Sistēmas elementu savienojuma vietās izmantoti 
70 mm plati gumijas blīvējošie elementi.

9.  „Klik” montāžas princips.

Tirgū pirmais universālais regulējamais stūris, 
kas maksimāli samazina laika un līdzekļu 
patēriņu sistēmas ierīkošanai.



Noteksistēma  Galeco STAL 120 paredzēta nelielām ģimenes 
mājām, vasarnīcām, lielām garāžām, saimniecības ēkām un to 
var izmantot kā papildinājumu noteksistēmai Galeco 135. Galeco 
teknes padziļinātais profils ir līdzīgs skandināvu 125mm tekņu 
profilam.  

Noteksistēma Galeco STAL 135 ir pamatsistēma, kura 
ir paredzēta ģimenes mājām, dzīvojamām ēkām un nelieliem 
rūpniecības objektiem. Galeco teknes padziļinātais profils 
ir līdzīgs skandināvu 150mm tekņu profilam.  

Noteksistēma Galeco STAL 150 paredzēta ūdens novadīšanai 
no lielām viendabīgām rūpniecības objektu un dzīvojamo ēku 
jumtu platībām.
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Noteksistēmu izmēri un pielietojums

Notekcaurules 
stiprināšanas vieta 

Teknes izmērs / notekcaurules izmērs
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

Lietusūdens noteksistēmu ražība  

Šajā tabulā ir uzrādīta dažāda izmēra noteksistēmu ūdens aizvadīšanas ražība. Lietusūdens novadīšanai 
paredzēto tekņu un notekcauruļu izmēra izvēle atkarīga no jumta plaknes laukuma un plānotā 
notekcauruļu izvietojuma. Dati tabulā nosaka jumta maksimālo platību, no kādas ūdeni var uzņemt 
atsevišķas sistēmas. Ņemot vērā šos datus, iespējams izvēlēties piemērotāko lietusūdens noteksistēmu.

Jumta laukuma aprēķinu var veikt, izmantojot šo formulu:
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B

      virsmas laukums 114,3 сm2
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Jumta laukums (m²) = (C/2 +B) x teknes garums.
Ja nepieciešams izmantot teknes stūrus, tad attiecīgi jāpalielina arī 
jumta laukums
a) par 10%, ja attālums no teknes stūra līdz kolektoram nepārsniedz 2 m 
b) par 5%, ja attālums no teknes stūra līdz kolektoram ir lielāks par 2 m 



nosēdaka ar 
smilšķērāju BUT

elastīgais līkums KE

cauruļu savienotājs MU

cauruļu 
stiprinājums  OM

notekcaurule
RU

līkums 60°
KO

teknes 
ārējais stūris  
LZ

universālais teknes āķis ar kronšteinu  HD

teknes iekšējais 
stūris LW

tekne RY

kolektors OP

tekne RY

universālais 
teknes āķis HD

tekņu savienotājs 
ar kronšteinu LH 2

universālais 
teknes gals ZU

metāla 
āķis HM

līkums 60° KO

dībelis D

notekcaurule RU

notekcaurule RU

ūdens izvads WY

trejgabals TR

notekcaurule RU

notekcaurule RU

regulējams teknes 
ārējais stūris  
LZREG 2

teknes ārējais 
stūris ar skavu 
LZ 1, 2

teknes iekšējais 
stūris ar skavu LW 1, 2

tekņu savienotājs 
ar skavu LK

Lietusūdens noteksistēma  
Galeco STAL

1. Attiecas uz sistēmu STAL 120.
2. Inovatīvs GALECO risinājums.

Pieejamās krāsas

Galeco STAL

120 / 90 135 / 90 135 / 100 150 / 100 150 / 120

~ RAL 8004 D ķieģeļsarkana  

~ RAL 8019 V brūna

~ RAL 8017 E šokolādes brūna 

H vara

~ RAL 9003 W balta

~ RAL 9005 B melna

~ RAL 3009 R tumši sarkana

~ RAL 7015 A grafīta pelēka

~ RAL 6020 Z tumši zaļa

Galeco LUXOCYNK

120 / 90 135 / 90 135 / 100 150 / 100 150 / 120

~ RAL 9023 L cinkota

JAUNUMS



Jauns izmērs! Jaunas iespējas! 

Lietusūdens noteksistēmas Galeco STAL un Galeco LUXOCYNK papildinātas ar jaunu izmēru 
150/100. Jaunā izmēra noteksistēmas ir paredzētas efektīvai ūdens novadīšanai no lielām 
viendabīgām rūpniecības objektu un dzīvojamo ēku jumtu platībām. 

Galeco LUXOCYNK
Noteksistēma Galeco LUXOCYNK ir ekonomiskākais piedāvājums starp Galeco metāla 
noteksistēmām, vienlaikus garantējot augstu kvalitāti.  

Papildus tradicionālajam cinka pārklājumam, noteksistēmas Galeco LUXOCYNK, elementi 
ir pārklāti ar polimēru pārklājumu un hromu. Izturīgais aizsargslānis pasargā metālu 
no korozijas un sūbēšanas.  

Noteksistēma Galeco STAL 150 paredzēta ūdens novadīšanai no lielām viendabīgām 
rūpniecības objektu un dzīvojamo ēku jumtu platībām.



Galeco Rainwater Technology

Mēs esam starptautiska biznesa grupa, kura 
darbojas profesionālu ūdens novadīšanas 
sistēmu projektēšanas, ražošanas un 
izplatīšanas jomā.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu ilga 
darba pieredze Eiropas valstu tirgos 
nodrošina iespēju piegādāt klientiem 
jaunus, inovatīvus visaugstākās kvalitātes 
lietusūdens noteksistēmu risinājumus. 

Galeco ir viens no atpazīstamākajiem 
zīmoliem savā sektorā. Mēs esam biznesa 
partneris, kam uzticas investori visās 
valstīs, kurās pazīst mūsu produkciju. 
Mēs izmantojam patentētas tehnoloģijas, 
inovatīvus risinājumus un pievēršam 
uzmanību vissīkākajām detaļām.

Aicinām iepazīt Galeco Rainwater 
Technology.

izplatītāja zīmogs
Uzticies drošiem risinājumiem.

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Poland   
www.galeco.pl, www.galeco.info 
export@galeco.pl 

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Poland,
ir ierakstīta Polijas Republikas Valsts tiesu reģistra Uzņēmēju reģistrā Krakovas Centra rajona tiesas XI Saimnieciskajā nodaļā ar 
numuru KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Šīs brošūras saturs nav uzskatāms par piedāvājumu Tirdzniecības Kodeksa izpratnē. 
Produktu krāsas tonis, ņemot vērā poligrāfiskās iespējas, 
var atšķirties no brošūrā redzamā.


