AKCENTY ARCHITEKTONICZNE
Stylowe detale, obróbki blacharskie i systemy rynnowe

MIESZKAJ PIĘKNIE Z RHEINZINK

Dobre samopoczucie, całkowity relaks lub przyjemne odosobnienie jest możliwe tylko w zaciszu
własnego domu. Ponadczasową elegancję oraz indywidualny styl tworzą naturalne materiały – bez
wysiłku otaczając spokojem każdego członka rodziny.
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Detale architektoniczne budynków.
Wyróżnij się zrównoważoną architekturą i stylem.
Na całym świecie RHEINZINK kojarzony jest z najwyższą jakością dachów,
elewacji oraz odwodnień. Mamy jednak do zaoferowania dużo więcej – są
to detale i akcenty wykonane z tytan-
cynku w formie: lukarn, okładzin ścian
i obróbek blacharskich. Podkreślają one
architektoniczną różnorodność, zarówno budynków zabytkowych jak i nowoczesnych.

Często są to detale, które wywołują
emocje i podkreślają różnorodność. Są
to również szczegóły, które sprawiają,
że zwykły katalogowy projekt staje się
jeszcze bardziej atrakcyjny wizualnie.
Tytan-cynk RHEINZINK stylistycznie
pasuje do każdego innego naturalnego
materiału, nie konkuruje z nimi i w estetyczny sposób łączy trwałość dachówki, piaskowca czy cegły z powierzchnią
naturalnej patyny.

Mały detal? Duży projekt? Niezależnie od wielkości oczekiwania są te same - bezpieczeństwo, ochrona
i estetyka. A to właśnie odpowiednie obróbki i przemyślane detale decydują o jego trwałości i wyglądzie
budynku na całe pokolenia.

4|5

To, czego nie widać od dołu - obróbki blacharskie na dachu.
Ważne detale bez dziurawienia blachy.
Od dachu – zarówno płaskiego jak
i stromego – oczekuje się bezpieczeństwa i ochrony na całe pokolenia. A to
właśnie odpowiednie obróbki i przemyślane detale decydują o jego trwałości
i estetyce.

Obróbki blacharskie kominów, lukarn,
attyk czy parapetów wykonane z cynku
zgodnie ze sztuką blacharską sprawdzają się od stuleci. Dzięki naturalnemu
patynowaniu blacha RHEINZINK
ma unikatowe właściwości regeneracji
powierzchni. O tym możesz się łatwo
przekonać zamawiając bezpłatne
próbki blachy.

To jak będzie wyglądał projekt decyduje nie kolor, lecz rodzaj wybranego materiału. Zestawienie
naturalnych materiałów i ich stylistyczna spójność tworzy trwałe akcenty budynku. Podkreślają one
architektoniczną różnorodność zarówno budynków nowoczesnych jak i zabytkowych.
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Podkreślenie detali elewacji.
Styl i elegancja strefy wejścia.
RHEINZINK potrafi nadać znaczenia
w obrębie całego domu – być wyrazistym
elementem lub tworzyć szlachetne tło
– zaakcentować detal w strefie wejścia,
jak i podkreślić całą powierzchnię elewacji!

To jak będzie wyglądał dom decyduje
nie kolor, lecz rodzaj wybranego materiału. Zestawienie naturalnych materiałów i ich stylistyczna spójność tworzy
trwałe akcenty budynku. To jest to, czym
Państwa projekt będzie się wyróżniał
na tle innych pospolitych domów.

Zamów bezpłatne próbki patyny RHEINZINK pod swój projekt!
Zobacz, jak pięknie łączą się jasne i ciemne odmiany naturalnej patyny RHEINZINK z drewnem, szkłem,
piaskowcem, cegłą i innymi naturalnymi materiałami.
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Okładziny ścian szczytowych.
Wykorzystaj trwałość i szlachetność patyny.
W porównaniu do zewnętrznych systemów ociepleń z użyciem farb i tynków,
okładziny z blachy RHEINZINK nie wymagają konserwacji oraz są odporne
na mechaniczne uszkodzenia.

Okapy i wiatrownice RHEINZINK potrafą nadać znaczenia w obrębie całego budynku – być wyrazistym elementem lub dopełnieniem, zaakcentować
detal lub podkreślić cały okap.
Wszystkie elementy składowe tych obróbek możesz zamówić jako gotowe do
montażu formatki. Uzyskujesz w ten sposób oszczędność czasu i powtarzalną
estetykę.

Płaski albo stromy dach? Rynna ukryta? Żaden problem! Odwodnienia RHEINZINK są obecnie najczęściej
wybieranym systemem rynnowym z tytan-cynku w Europie – w tym także do dachów ceramicznych, cementowych
jak i łupkowych.

10|11

Rynna ukryta? A może rynna wisząca?
Każdy z systemów RHEINZINK to pewne rozwiązanie!
Przy doborze rodzaju odwodnienia
z tytan-cynku RHEINZINK możliwości
są bardzo zróżnicowane: od ukrytych
rynien przy okapie, po rynny wiszące
wykonane z patynowanej blachy
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
o szaro-niebieskim odcieniu lub
prePATINA schiefergrau o odcieniu
grafitowym.

RHEINZINK-CLASSIC walzblank

RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Jak powszechnie wiadomo - rynny są
najbardziej eksploatowanym elementem
dachu. Dopasowana oferta odwodnień
RHEINZINK składająca się z ponad 500
elementów sprosta najtrudniejszym warunkom atmosferycznym niezależnie
od złożoności projektu.
Bez konieczności wymiany czy malowania naturalna powierzchnia RHEINZINK
zapewnia trwałą ochronę, odbudowując
się przy ewentualnych zarysowaniach
rynny. Dodatkowa zaleta - możliwość
lutowania - pozwala czuć się bezpiecznym przy każdym zastosowaniu odwodnienia RHEINZINK.

RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

Mając zbieracz wody z szybkozłączem RHEINZINK można w najprostszy sposób zaoszczędzić prawie 70%
spływającej wody. Łatwo go zainstalować nawet w już istniejący system rynnowy, a dzięki praktycznemu przyłączu
z zaworem można bez problemu dołączyć typowy wąż ogrodowy o złączu 1/2 cala.
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Akcesoria rynnowe RHEINZINK.
Bo system to więcej niż tylko suma części.
Przemyślane rozwiązania RHEINZINK
w systemach rynnowych mają swoje
odbicie także w bogatej ofercie akcesoriów rynnowych: od systemów haków
obrotowych, zbieracza deszczówki
z szybkozłączem, rewizji przesuwnej
po siatkę zabezpieczającą na liście.
Dopełnieniem oferty jest kabel grzewczy do koryt i rur spustowych chroniący
system przed zamarzaniem w obszarach o dużych opadach śniegu.

Akcesoria rynnowe RHEINZINK to estetyczne i trwałe rozwiązania. Rewizje
RHEINZINK pozwalają na szybkie
sprawdzenie, czy wewnątrz rury spustowej nie doszło do zatkania, a zbieracz
wody z szybkozłączem RHEINZINK
pozwala zaoszczędzić co najmniej
60 % deszczówki. System rynnowy
RHEINZINK jest produktem przyjaznym
dla środowiska zgodnie z certyfikacją DNGB, LEED, BREEAM oraz C2C.
Nasze rozwiązania sprawdzają się od
dziesięcioleci na całym świecie, potwierdzając, że RHEINZINK jest solidną
marką MADE IN GERMANY.

RODZAJE POWIERZCHNI

RHEINZINK-CLASSIC

RHEINZINK-prePATINA

ORYGINALNA.
EKSPRESYJNA.
PATYNUJĄCA.

PATYNOWANA.
SAMOODBUDOWUJĄCA.
NATURALNA.

JEDNA MARKA 5 POWIERZCHNI
CLASSIC

IDEALNE
ROZWIĄZANIA DLA
RÓŻNORODNYCH
ZASTOSOWAŃ

prePATINA

CYNK W SWOJEJ PIERWOTNEJ

JEDYNA NA ŚWIECIE NATURALNA

POSTACI. NATURALNA I PATYNUJĄCA

PATYNOWANA POWIERZCHNIA.

Z

100% NATURY. 100% RECYKLINGU.

CZASEM

P OW I E R Z C H N I A

O ZMIENNYM CHARAKTERZE.
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BEZ FARB I POWŁOK.

RHEINZINK-GRANUM

RHEINZINK-PRISMO

RHEINZINK-artCOLOR

STYLOWA.
MATOWA.
MINIMALISTYCZNA.

SUBTELNA.
DYNAMICZNA.
RÓŻNORODNA.

KOLOROWA.
ŻYWA.
TWÓRCZA.

PRISMO

GRANUM

artCOLOR

CZARNA I SZARA ELEGANCJA.

PÓŁPRZEZROCZYSTA KOLORYSTYKA

DO KREATYWNEGO PROJEKTO-

NOWOCZESNY DESIGN MATOWEJ

PRZYCIĄGAJĄCA

WZROK.

WANIA. DO INDYWIDUALNYCH,

FOSFORANOWEJ POWIERZCHNI

ESTETYCZNA I HARMONIZUJĄCA

EKSPRESYJNYCH KOMPOZYCJI.

BASALTE I SKYGREY.

Z OTOCZENIEM POWIERZCHNIA.

W KAŻDEJ ODMIANIE KOLORU.
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