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RHEINZINK: OCHRONA ZABYTKÓW
Indywidualność i tradycja. Piękno i trwałość.

TYTAN-CYNK MADE IN GERMANY10
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TYTAN-CYNK RHEINZINK - ZNAK NIEPRZEMIJAJĄCEJ ELEGANCJI.  
TRWAŁA OCHRONA BUDYNKÓW Z TRADYCJĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ.

Historyczne budynki są niemymi świadkami historii i stanowią nasze dziedzictwo kulturowe. Te dzieła sztuki mają swoją 

szczególną wartość - jedyną w swoim rodzaju, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Żadna inna kategoria  

budynków nie daje porównywalnego zwrotu z inwestycji takiego jak zabytki. Wymagają one renowacji - użycia materiałów, 

które przetrwają wieki i mają potwierdzoną trwałość. Cynk może poszczycić się ponad 200-letnią tradycją stosowania 

i doświadczeniem w ochronie dachów i elewacji. Pokolenia budowniczych i rzemieślników wznosiły niezliczone dzieła 

architektury z użyciem cynku. Od ponad 40 lat architekci z całego świata używają blachy RHEINZINK jako środka wyrazu 

w projektowanych przez siebie budynkach. Ten naturalny i szlachetny materiał zyskał tym samym światową renomę - urzeka 

swoją trwałością i przekonuje nieprzemijającą elegancją.

Estetyka i ochrona dzięki  
zastosowaniu blachy RHEINZINK
Pokrycie dachu lub wykonanie  
elewacji z użyciem blachy  
RHEINZINK zagwarantuje Państwu 
zarówno funkcjonalność, jak i estety-
kę budynku. Ta naturalna blacha jest 
elastyczna pod każdym względem 
- dopasuje się do każdego architekto-
nicznego otoczenia i zapewni trwałą 
ochronę. Obszerna oferta systemów 
pokryć dachowych, elewacji i obró-
bek blacharskich RHEINZINK spra-
wia, że znalezienie indywidualnego  
rozwiązania odpowiedniego dla Pań-
stwa zabytku będzie łatwe i proste.

Zrównoważone budownictwo  
i ekologia z RHEINZINK
W ciągu kolejnych dziesięcioleci trwa-
łe i zrównoważone budownictwo sta-
nie się standardem. Z tego też względu 
zastosowanie cynku przybiera coraz 
bardziej na znaczeniu. Cynk stano-
wi naturalną część naszego środo- 
wiska - jest elementem naszego życia.  
Od dziesięcioleci cynk - jako podsta-
wowy składnik blachy RHEINZINK  
- odgrywa istotną rolę na architekto-
nicznej arenie całego świata. Dzięki 
materiałowi RHEINZINK sprostanie 
wymogom ekologicznego i zarazem 
zrównoważonego budownictwa staje 
się proste.

Naturalnie długowieczna  
- stworzona dla pokoleń
Dzięki swej kilkupokoleniowej trwałości 
blacha RHEINZINK wytycza i utrzymu-
je wysokie standardy. Nawet dawno 
ułożone pokrycie dachu, odwodnie-
nie lub elewacja - jeśli tylko w tym celu 
użyto cynku - ma wciąż dużą wartość: 
60% ceny surowca opiera się na cyn-
ku rektyfikowanym. Dzięki wysokiemu 
udziałowi współczynnika recyklingu 
(>95%), prawie jedna trzecia każdego 
elementu blachy RHEINZINK składa  
się z materiału poddanego odzyskowi. 
Jest to standard, którego podwyższe-
nie jest już praktycznie niemożliwe.





Blacha RHEINZINK jest materiałem najwyższej jakości. Wysoką jakość produkcji 

gwarantują stałe kontrole i wnikliwe testy laboratoryjne. Znak jakości QUALITY 

ZINC instytucji certyfikującej TÜV Rheinland ID 0000040991 potwierdza dokład- 

ność procesów produkcji. Jest również podstawą gwarancji jakości, która dalece 

wykracza ponad standardowe wymogi PN-EN 988.

Nieprzemijające piękno patyny  
- naturalna trwałość wewnątrz
Tytan-cynk RHEINZINK jest materiałem, 
któremu mogą Państwo zaufać. Blacha 
ta jest całkowicie jednorodnym stopem 
cynku, nie jest ocynkowana ani powle-
kana. Jest niepalna, chroni przed ude-
rzeniem pioruna i posiada  właściwo-
ści ochronne przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym (IGEF). Wyjąt-
kowy bilans ekologiczny tytan-cynku  
RHEINZINK został potwierdzony de-
klaracją (ECO) zgodnie z normą DIN 
ISO 14025, Typ III. Już przed wieloma 
laty blacha RHEINZINK została uznana 
przez niezależny Instytut Budownictwa  
i Środowiska (Institut Bauen und Umwelt 
e.V.) za produkt budowlany przyjazny 
dla środowiska.

Piękno i trwałość w trzech naturalnych 
wariantach
Tytan-cynk RHEINZINK dostępny jest  
w trzech rodzajach powierzchni.  
RHEINZINK-CLASSIC walzblank na-
biera z biegiem czasu, pod wpływem 
czynników atmosferycznych, natural-
nej, szaro-niebieskiej patyny. Kolejne  
dwa: RHEINZIN-prePATINA blaugrau  
i RHEINZINK-prePATINA schiefergrau 
dzięki unikatowemu procesowi paty-
nowania, już od początku wyróżniają 
się szlachetnym wyglądem równo- 
miernie wytworzonej patyny cynkowej.  
Linia artCOLOR® oferuje bogatą gamę  
kolorystyczną. Niezależnie od wyboru 
powierzchni blachy RHEINZINK Państwa 
budynek zyska na wartości.

Łatwe formowanie i proste lutowanie
Dzięki łatwemu zaginaniu, klepaniu  
lub głębokiemu tłoczeniu blachy  
RHEINZINK można wykonać wiele 
form i brył zabytkowych budynków.  

Połączenie tych czynności z lutowaniem 
miękkim daje dodatkowe możliwości 
przy wykonywaniu obróbek blachar-
skich lub wytwarzaniu ornamentów  
i zabytkowych zdobień.

Pewna ochrona przed warunkami  
pogodowymi
Blacha RHEINZINK jest materiałem  
trwałym również przy ekstremalnych  
warunkach pogodowych - strefa klima-
tyczna, w jakiej znajduje się Państwa 
zabytek, nie ma w tym kontekście zna-
czenia. 

Gwarantowana jakość
Trwałość i możliwość ponownego prze-
tworzenia niemalże w 100% daje świa-
domość słusznego wyboru i poczucie 
bezpieczeństwa. 
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