
Oferta produktowa
Szeroki asortyment produk
tów RHEINZINK obejmuje 
nie tylko arkusze i rolki, ale 
i ponad 500 gotowych ele
mentów systemu odwodnie
nia dachu (rynny dachowe, 
rynny spustowe, profile oraz 
inne dodatki).

RHEINZINK – firma
Firma RHEINZINK została 
założona w 1966 roku 
przez przedsiębiorstwo Gril
lo, Stolberger Zink oraz 
Zrzeszenie Niemieckich Za
kładów Metalowych. Dzisiaj 
RHEINZINK należy do kon
cernu Grillo i zatrudnia po
nad 800 pracowników. Od
działy oraz biura handlowe 
firmy zlokalizowane są na 
całym świecie w 30 krajach 
na 5 kontynentach.

Od ponad 50 lat w miej
scowości Datteln, Grupa 
RHEINZINK produkuje bla
chę  cynkowotytanową 
najwyższej jakości. Blacha 
RHEINZINK jest oferowana 
w czterech liniach produk
tów – od powierzchni paty
nowanej naturalnie do po
krytej kolorem. Nowe 
możliwości w projektowa
niu wnętrz stwarza linia 
INTERIEUR LINE.

NATURALNY MATERIAŁ 
trwałość i estetyka w architekturze
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TYTANCYNK MADE IN GERMANY

Jeśli są Państwo zaintereso
wani otrzymaniem materia
łów informacyjnych oraz 
próbek blachy, chętnie je 
Państwu wyślemy. 
Prosimy o zamówienie po
przez formularz na stronie 
www.rheinzink.pl

RHEINZINK Polska Sp. z o.o. · ul. Trasa Lubelska 57 · Majdan
05462 Wiązowna · Polska

tel.: +48 22 7899191 · faks: +48 22 7899199 · info@rheinzink.pl
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RHEINZINK – 
naturalny materiał
RHEINZINK to stop cynku 
rektyfikowanego o stopniu 
czystości wynoszącym pra
wie 100 %. Naturalny mate
riał, który spełnia najwyższe 
wymogi ekologiczne, jest 
pozyskiwany i wytwarzany 
w oparciu o najsurowsze 
normy ochrony środowiska. 
Podczas produkcji cechuje 
go najniższa emisja CO2 co 
sytuuje go w kategorii „lek
kiej” wśród innych metali 
budowlanych

Systemy odwodnienia 
dachu
Przy tworzeniu systemu od
wodnienia dachu RHEIN
ZINK zostały uwzględnione 
wysokie wymagania bla
charskie. System składa się z 
ponad 500 idealnie dopa
sowanych gotowych ele
mentów: rynien, kolanek, rur  
spustowych, dylatacji oraz 
mocowania o różnych śred
nicach i wymiarach. Jako 
najczęściej sprzedawany 
system w Europie, RHEIN
ZINK przekonuje swoją inno
wacyjną techniką, prostym 
montażem oraz estetyką.

Blacha na dachy i elewacje
Doskonały wygląd, łatwość 
obróbki, trwałość oraz nie
typowe możliwości zastoso
wania czynią RHEINZINK 
optymalnym materiałem do 
wykonywania dachów, ob
róbek i elewacji, a co za tym 
idzie – umożliwiają dobór 
odpowiedniego rozwiązania 
do każdego obiektu. Mate
riał, obok aspektów ekono
micznych, posiada także 
zalety estetyczne, sprawia
jące, że każdy detal archi
tektoniczny budynku nabiera 
szczególnego charakteru.

Wzór trwałości
Pokrycia dachowe, elewa
cje, systemy odwodnienia 
dachu, obróbki oraz detale 
architektoniczne RHEINZINK 
wyznaczają nowe standardy 
w rozumieniu trwałości bu
dynku. Przez pokolenia pro
dukty RHEINZINK nie wy
magają konserwacji oraz  
w 100 % podlegają recyk
lingowi. Przeprowadzone 
przez Instytut Bauen und Um
welt e.V. obszerne badania 
nad trwałością mate riałów 
budowlanych potwierdzają 
odpowiednim cer tyfikatem 
długowieczność i ekologicz
ność naszej blachy. 

RHEINZINK – 
to znak jakości
Wybierając RHEINZINK – 
wybierasz jakość. Najwyż
szy poziom produkcji jest 
zagwarantowany poprzez 
stałe kontrole oraz obszerne 
badania laboratoryjne. Cer
tyfikat jakości QUALITY 
ZINC grupy TÜV Rheinland 
potwierdza nie tylko ponad
przeciętne właściwości sa
mego materiału RHEIN
ZINK, ale jest podstawą do 
ponadstandardowej gwa
rancji.

Blacha RHEINZINK jest nie 
tylko przyjazna dla środowi
ska (według ISO 14025 typ 
III), chroni także przed elek
trosmogiem (wg niemieckie
go stowarzyszenia IGEF).  
W ramach dobrowolnej, 
stałej kontroli, firma RHEIN
ZINK otrzymała certyfikat 
środowiskowy według ISO 
14001:2004 oraz certyfikat 
zarządzania jakością we
dług ISO 9001:2008. Do
datkowe bezpieczeństwo 
dla wyrobów RHEINZINK 
zapewnia 30letnia gwa
rancja materiałowa.


