
RHEINZINK® – POKRYCIA DACHOWE



Stojący rąbek kątowy  
RHEINZINK® 

Stojący rąbek kątowy jest w 
dziedzinie tradycyjnych tech nik 
dekarskich stosunkowo no
wym opracowaniem. Dopiero 
od początku XX w. występuje 
on stale w literaturze fachowej. 
Przy pochyleniu dachu powy
żej 25o jego stosowanie należy 
do reguły. Zamykanie rąbków 
wstępnie wyprofilowanych pa
 sów blachy jest, w porównaniu 
z podwójnym rąbkiem stoją
cym, szczególnie proste, po
nie waż już przez samo zaci
śnięcie jednego ramienia rąbka 
pow staje gotowy stojący rąbek 

ką towy. W ten sposób stojący 
rą bek kątowy znajduje zasto
so wa nie przede wszystkim w 
stre fach widocznych mocniej 
po chy lonych dachów blasza
nych, np. przy balustradach, 
atty kach lub też pochyłościach 
man sard, układany klasycznie 
pionowo, ukośnie czy też po
ziomo. Spra wiając optycznie 
wrażenie szer szego, niż po
dwójny rąbek stojący, nadaje 
on również obiek tom wielko
powierzch nio wym żywą, wy
raźną strukturę.

Dom mieszkalny w Montaña del Socorro, Tafira Baja 
Hiszpania

Dom mieszkalny w Stavoren, Holandia

Dom mieszkalny w  
Bad Iburg, Niemcy

Budynek administracyjny 
Bruksela, Belgia



Dom mieszkalny w Planá nad Lužnicí, Czechy Osiedle mieszkalne w Sankt Petersburgu, Rosja

Podwójny rąbek stojący 
RHEINZINK® 

W odniesieniu do cynku jako 
two rzywa podwójny rąbek 
sto jący uważa się za udosko
na loną wersję wcześniejszego 
krycia „na wulstwę”, wzgled
nie poje dyn czego rąbka sto
jącego. Znany w li te ra turze 
przedmiotu już od 1899 roku, 
preferowany jest wy raźnie w 
stosunku do innych sys temów 
na dachach o po chy leniu 
mniejszym niż 25o (mi ni malne 
pochylenie 3o wzgl. 5 %). Na
zwa „podwójny rąbek sto 
jący“ oznacza przy tym kla
sycz ne sposoby łączenia 
wzdłuż nego leżących obok 
siebie pa sów blachy powyżej 
poziomu spływającej wody. 
Przy mi ni malnej wysokości 
rąbka 23 mm podwójny rąbek 
stojący jest odporny na deszcz 

bez do datkowych zabezpie
czeń. Na świecie przyjął się 
podwójny rą bek stojący o 
wysokości 25 mm na wstępnie 
wypro filo wa nych szarach. 
Wykonanie rąb ka i zamyka
nie profilu odbywa się ręcz
nie lub maszynowo za pomo
cą maszyn do profilo wa nia. 
Można również bezpro ble
mowo produkować formy 
spec jalne, jak: zaokrąglenia 
wklę słe i wypukłe lub pasy 
klinowe. Pod względem for
my pod wój ny rąbek stojący 
o delikatnych liniach podkre
śla, dzięki swojej różnorod
ności możliwych wa riantów 
detalu, walo ry zarów no archi
tektury tradycyjnej, jak i pro
jektów nowoczesnych.

Przystań Kulturhus 
Helsingborg, Szwecja

Stacja kolejowa przy plaży 
na wyspie Sentosa, Singapur



Kompleks mieszkalno-usługowy w Warszawie, Polska Hala Sazka w Pradze, Czechy

Akademia Sztuk Pięknych  
w Dreźnie, Niemcy

Kompleks mieszkalno-usłu-
gowy w Warszawie, Polska

RHEINZINK®-
System listwowy Klick

System listwowy RHEINZINK® 
Klick uchodzi za najbardziej 
tradycyjny z powszechnie 
stosowanych do dziś technik 
blacharskich. Stosowany 
zwłaszcza na dużych po
wierzchniach budynku nada
je odpowiedni rytm i właści
we akcenty płaszczyznom. 
Mocowanie listwy wykonane 
z ocynkowanego profilu o gr. 
1,0 mm razem z odpowied
nimi haftami i pasami mocu
jącymi pozwala zastąpić 
używaną dotychczas listwę 
drewnianą. Mocowanie to 
jest jednocześnie profilem 
przytrzymujacym pasy bla
chy i nośnikiem do korytek 
zatrzaskowych, co umożliwia 
ekonomiczne rozwiązanie, 

szczególnie w przypadku 
niewentylowanych konstrukcji 
dachowych. Korytko zatrza
skowe posiada na dolnym 
końcu rozszerzenie, które 
umożliwia lekkie zachodze
nie na siebie poszczególnych 
korytek. Pasy systemu listew 
zatrzaskowych RHEINZINK® 
Klick mogą być produkowane 
do długości 30 m, co daje 
dużo swobody przy kryciu 
większych powierzchni da
chu.
Za tym systemem przema
wiają dokładnie dopasowa
ne elementy, zredukowane 
do minimum zastosowanie 
narzędzi i maszyn oraz szyb
ki montaż. System stosuje się 
do dachów o spadku od 3°. 



Łuska RHEINZINK®

Łuski kwadratowe i szpiczaste 
tworzą grupę małych RHEIN
ZINK®. W przeci wień st wie do 
płyt lub gontów, o po dob  nej 
optycznej wartości, posiadają 
one na stronie górnej i dolnej 
zagięcia w formie rąbka po
jedynczego. Możliwe do pro
 dukowania zarówno ręcz nie, 
jak i przemysłowo, łuski RHE
INZINK® pozwa lają, dzięki 
małemu formatowi nawet 
przy geometrycznie skompli
kowanych budowlach, na 
pew ne i wizualnie przeko ny
wujące roz wiązania. W tej 
tech nice mo   gą być bez proble
mów wy ko ny  wane prawie 
wszystkie za  okrąglenia. Dla
tego też, do kla  sycznych ob

szarów zasto so wań małej 
łuski należą pokrycia man
sard, kominów i brzegów da
chów. Udoskonaleniem małej 
łuski kwadra towej i szpicza
stej jest du ża łuska RHEIN
ZINK®. Ze wzglę du na swoją 
zdecydo  wanie dużą po
wierzchnię wi doczną jest sto
sowana głównie na elewacjach 
wielkopo wierzchniowych. 
Rów  nież jako al ter na   tywne 
pokrycie dachów wielka łuska 
RHEINZINK® cieszy się co
raz większą popular noś cią, 
gdzie obok zalet konstrukcyj
nych zaz na cza swo ją wi zu
alną obecność w szcze gól nie 
efektowny sposób.

Zdjęcie na okładce: Międzynarodowy Instytut Shumei w Crestone, Stany Zjędnoczone

Budynek TVP w Warszawie, Polska Uzdrowisko Elisabeth w Miskolc, Węgry

Rezydencja kapłańska w  
Illinois, Stany Zjednoczone

Pałac Epsteinów w Wiedniu 
Austria
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RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Majdan 105 k/Warszawy, PL 05462 Wiązowna, tel.: +48 (22) 6117130/31, faks: +48 (22) 6117132 
email: info@rheinzink.pl, www.rheinzink.pl
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Różnorodność kolorystyczna

Materiał RHEINZINK® jest 
dostarczany w trzech odmia
nach:

RHEINZINK® gołowalcowa
ny  pierwotna postać cynku. 
W wyniku naturalnego proce
su patynowania ten materiał 
po kilku miesiącach nabiera 
klasycznego niebieskoszare
go wyglądu. Patyna, która 
nadaje blasze ponadczaso
wą ochronę sprawia, że ma
teriał zawsze dobrze wygląda 
bez konieczności konserwacji, 
czyszczenia czy malowania. 

RHEINZINK®„patyna pro” 
materiał szlachetny, natural
nie patynowany, o niebiesko
szarym lub grafitowym ko lor 
ze. Już opuszczając fabrykę 
posiadają elegancki wygląd 
naturalnej patyny cynkowej. 
Gotowy wygląd powierzchni 
zmienia się pod wypływem 
warunków środowiskowych 
w z góry nadanych odcie
niach, przy tym wszystkie 
pozytywne właściwości ma

teriału są w pełni zachowane. 
Tak jak w przypadku mate
riału gołowalcowanego fa
brycznie patynowany mate
riał RHEINZINK® nie wymaga 
czyszczenia i konserwacji, a 
unikalne właściwości tej od
miany RHEINZINK® do sa
moregeneracji pozwalają 
szybko zapomnieć o każdym 
zadrapaniu. Na tę wyjątko
wą metodę patynowania fa
brycznego RHEINZINK posia
da międzynarodową ochronę 
patentową.

Nie ma znaczenia, którą z 
odmian RHEINZINK® Państwo 
wybierzecie: wszystkie trzy 
spełniają najwyższe kryteria 
jakościowe i odpowiadają 
najsurowszym wymaganiom 
stawianym trwałym materia
łom. Dobrowolna kontrola 
zgodnie z certyfikatem „QUA
LITY ZINC” prowadzona 
przez TÜV RHEINLAND jest 
gwarancją Państwa bezpie
czeństwa oraz najwyższej 
jakości materiału.

RHEINZINK®  RHEINZINK®  RHEINZINK® 
gołowalcowany “patyna  pro szaroniebieska” “patyna pro grafit”

Trwałe wartości
 
Oprócz gwarancji ustawowej 
wynikającej z odpowiedzial
ności cywilnej, udzielamy Pańs
twu na nasz materiał RHEIN
ZINK® rozszerzonej gwarancji 
firmowej. Okres gwa rancji 
wynosi aż 30 lat – to daje 
poczucie bezpieczeństwa.


