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Софіт Galeco DECOR 
Посмішка на роки



Декоративний софіт типу сайдинг 
призначений для забудови навісу 
зовні будівлі.
Його застосування дозволяє швидко і 
просто поліпшити естетику будівлі.
Невелика вага дозволяє 

встановлювати навіть
на делікатних спорудах .
Стійкість до атмосферних впливів 
та відсутність потреби у догляді 
за поверхнею подарує Вам посмішку 
на довгі роки.

Софіт 
Galeco DECOR

Переваги: Компоненти системи:

Широкий спектр застосування •   софіт повний 295 x 4000 мм  
(1 панель = 1,18 м²)

•   софіт вентильований 295 x 4000 мм  
(1 панель = 1,18 м²)

•   монтажна смуга “J” в довжину 4000 мм
•   монтаж смуга “Н “ довжина 4000 мм
•   зовнішній кут довжиною 4000 ммПростота установки

Не вимагає обслуговування

Стійкість до атмосферних впливів

Графітовий Золотий дуб Горіховий Коричневий



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Зберігання:

•  Софіт GALECO DECOR упакований в картонні коробки довжиною окремих елементів системи.
•  Рекомендується зберігання елементів софіта під навісом. Елементи системи повинні підкріплюватися по всій довжині, 

а висота зберігання не повинна перевищувати 1 м.
•  Температура зберігання не повинна перевищувати 50 ° C.
•  Елементи софіту повинні завжди зберігатися в оригінальних упаковках(картонні ящики, пластикові упаковки).  | 

Не зберігайте елементи в місцях , що піддаються впливу прямих сонячних променів, так як це може привести до 
деформації елементів.

Навіс даху до 40 см

Монтаж софіту 
перпендикулярно до фасаду:

Монтаж софіту 
паралельно кроквам:
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Установка:

•  Панелі системи софіту GALECO DECOR встановлюється перпендикулярно до стіни будівлі. Монтаж панелей паралельно стіни будівлі 
може призвести до створення опуклостей і деформації елементів.

•  Систему софіту GALECO DECOR монтують під кроквами, до дерев’яних рейок розміром не менше 25 х 50 мм.
•  Рейки повинні бути сухими і просоченими, а відстань між сусідніми рейками не повинна перевищувати 40 см.
•  Не встановлювати елементи софіту DECOR в місцях схильних до впливу прямих сонячних променів.
•  Монтаж софіту має проводитися при температурі навколишнього середовища вище 5°С.
•  Монтажну планку “J” необхідно кріпити по всьому периметру монтажу софітів покрівлі за допомогою цвяхів з нержавіючої сталі, 

довжиною мін. 20 мм і діаметром головки мін. 8 мм. Цвяхи треба забивати перпендикулярно до дерев’яної рейки в середину 
монтажного отвору, залишаючи близько 1 мм вільного простору між головкою і отвором в планці, для компенсації термічного 
розширення елемента. Відстань між послідовними цвяхами повинна становити близько 30 см .

•  Прирізані до потрібної ширини панелі софіту вставляється в монтажні планки типу “J” перпендикулярно до фасаду. Наступну панель 
необхідно вставити і зачепити замком об замок попередньої панелі.

•  Між краєм панелі і монтажною рейкою необхідно залишити проміжок близько 3 мм , щоб забезпечити термічне розширення панелі.
•  Рекомендується використовувати кожну третю панель з отворами для оптимальної вентиляції даху і навісу. Панелі софіту повинні бути 

закріплені цвяхами до дерев’яних рейок.
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Приклади обробки кутів навісу з використанням планки типу „H”

Планка “H“

Планка “J”

Софіт повний

Софіт перфорований

Планка “H“

Планка “J” Софіт перфорований

Софіт повний



Galeco Rainwater Technology

штамп постачальника 

Ми є розробниками, виробниками 
і дистриб’юторами професійних 
водостічних систем. 
Багаторічний досвід і присутність 
на європейських ринках дає нам гарантії 
постачання своїм клієнтам ексклюзивних, 
інноваційних та високоякісних рішень. 

Ми постійно виходимо на нові ринки 
з пропозиціями, які високо оцінені 
вимогливими клієнтами.

Galeco є одною з найбільш упізнаваних 
марок у своєму секторі і гарантією 
вдалого вибору. Ми є відповідальним 
діловим партнером, якому довіряють 
польські та іноземні інвестори. 

Ми пропонуємо запатентовані  
технології, нові покоління інноваційних 
рішень і досконалість у деталях. 

Ласкаво просимо у  Galeco Rainwater 
Technology.

Довіряй безпечним рішенням.

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

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,
Районний Суд для м. Кракова – Сьрудмєсьця у Кракові, ХІ Господарський Відділ Національного Судового Реєстру
№ KRS 0000102185, НІП 679-25-94-371

Офіційне представництво в Україні: ТзОВ „Галеко”
79040, Україна, м.Львів, вул. Городоцька 367, оф. 217а.
тел/факс: +38 032 295 07 26

Ця брошура не є пропозицією за змістом Цивільного кодексу. 
Фактичні кольори продуктів можуть відрізнятися 
від зображених у брошурі. 


