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Najpopularniejszym zastoso-
waniem łusek jest pokrywanie 
wielkopowierzchniowych ele-
wacji. Ciekawa forma oraz 
wysoka jakość materiałów za-
pewnia atrakcyjny wygląd 
każdej elewacji. W przypadku 
zastosowania blachy goło- 
walcowanej proces patynowa-
nia wywołuje dodatkowy po- 
zytywny efekt wizualny, pole- 
gający na zróżnicowaniu wy- 
glądu poszczególnych paneli. 
Aby zagwarantować najwyż- 
szą jakość pokrycia elewacji, 
łuski można wykonać zgodnie 
z indywidualnymi wymogami 
projektu.

Małe łuski mogą występować 
jako rombowe i spiczaste.  
Podobnie jak przy łuskach 
dużych tu także występują 
zagięcia na górnych krawę- 
dziach i podgięcia na doln- 
ych, by łatwo wykonać proste 
połączenia na zakład.
 
Mały format pojedynczych 
elementów w znaczącym sto-
pniu ułatwia projektowanie  
nawet przy skomplikowanej 
geometrii elewacji. Zastoso-
wanie małej łuski  umożliwia 
bezproblemowe wykonanie 
okładziny dla lukarn, komi- 
nów lub krawędziowych ob-
róbek dachu, podnosząc 
jednocześnie ich estetykę.
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System listwowy RHEINZINK® 
Klick uchodzi za najbardziej  
tradycyjny z powszechnie sto-
sowanych do dziś technik 
blacharskich. Stosowany zwła- 
szcza na dużych powie- 
rzchniach budynku nadaje od-
powiedni rytm i właściwe  
akcenty płaszczyznom. Moco-
wanie listwy wykonane z ocyn-
kowanego profilu o gr. 1,0 mm 
razem z odpowiednimi haftami 
i pasami mocującymi pozwala 
zastąpić używaną dotychczas 
listwę drewnianą. Mocowanie 
to jest jednocześnie profilem 
trzymajacym pasy blachy  
i nośnikiem do korytek zatrza- 
skowych. Pasy systemu listew 
zatrzaskowych RHEINZINK® 
Klick mogą być produkowane 
do długości 30 m, co daje dużo 
swobody przy kryciu większych 
powierzchni dachu. Za tym sy-
stemem przemawiają dokła- 
dnie dopasowane elementy, 
zredukowane do minimum za-
stosowanie narzędzi i maszyn 
oraz szybki montaż. System 
stosuje się do dachów o spadku  
już od 3°.

System RHEINZINK® rąbka 
pozwala na podłużne łącze- 
nie poszczególnych pasów 
blachy. Rąbek kątowy jest  
najbardziej rozpowszech- 
nioną techniką krycia ele-
wacji. Charakteryzuje go sil-
nie zaznaczony rysunek rąbka 
(szer. do 12 mm). Szeroka 
dostępność maszyn do pro-
filowania zapewnia pewne 
kształtowanie krawędzi pane-
li, jak również zamykanie 
rąbka. Możliwość zastoswa- 
nia różnorodnych długo- 
ści i szerokości pasów czyni  
możliwą realizację nawet naj- 
bardziej skomplikowanych  
i specjalnych okładzin.
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RHEINZINK®- Panele SF

Panele SF gwarantują szero- 
kie możliwości zastosowania, 
dzieki dużej gamie rozmiarów 
paneli: 200-300 mm oraz 
zróżnicowanej szerokości  
fugi: 0-30 mm.

W połączeniu z łatwością do-
boru kierunku układania (ho-
ryzontalnie, wertykalnie, dia-
gonalnie) panel ten zapewnia 
architektom doskonałą i nie- 
ograniczoną swobodę projek-
towania. Panele SF zagwa- 
rantują oczekiwany rezultat 
nawet przy skomplikowanej 
bryle budynku.

Dom mieszkalny Cantù, Włochy
Paolo Pirovano, Mauro Angelo Ceresa

RHEINZINK®- Panele HZ

Panele HZ są wizualnie po-
dobne do paneli SF a ich 
wygląd nawiązuje do źródeł 
sięgających jeszcze elewacji 
drewnianych. Te elementy 
montuje się pośrednio, ze 
stałą fugą 20 mm,  poprzez  
specjalne uchwyty/profile 
montażowe RHEINZINK®. 

Zapewnia to doskonałe przy-
stosowanie do temperaturo-
wej rozszerzalności blachy. 
Zastosowanie tego systemu 
daje możliwość wykorzysta-
nia paneli o zróżnicowanej 
długości.
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Różnorodność kolorystyczna

Materiał RHEINZINK® jest do-
starczany 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 kolo- 
rze. Już opuszczając fabrykę 
posiada elegancki wygląd  
naturalnej patyny cynkowej. 
Gotowy wygląd powierzchni 
zmienia się pod wypływem 
warunków środowiskowych
na z góry nadane odcienie, 
a wszystkie pozytywne wła- 

ściwości materiału są w pełni  
zachowane. Tak jak w przy-
padku materiału gołowalco- 
wanego fabrycznie patyno-
wany materiał RHEINZINK® 
nie wymaga czyszczenia  
i konserwacji, a unikalne wła- 
ściwości tej odmiany RHEIN-
ZINK® do samoregeneracji 
pozwalają szybko zapomnieć 
o każdym zadrapaniu. Na tę 
wyjątkową metodę patynowa-
nia fabrycznego RHEIN-
ZINK® posiada międzyna 
rodową ochronę patentową.

Nie ma znaczenia, którą z od- 
mian RHEINZINK® Państwo 
wybierzecie: wszystkie trzy 
spełniają najwyższe kryteria 
jakościowe i odpowiadają naj-
surowszym wymaganiom sta- 
wianym trwałym materiałom. 
Dobrowolna kontrola zgodnie  
z certyfikatem „QUALITY ZINC” 
prowadzona przez TÜV RHEIN-
LAND jest gwarancją Państwa 
bezpieczeństwa oraz naj- 
wyższej jakości materiału.

RHEINZINK®- 
gołowalcowany 
         

RHEINZINK®-
“patyna pro szaroniebieska“

RHEINZINK®- 
“patyna pro grafit“

Trwałe wartości

Oprócz gwarancji ustawowej 
wynikającej z odpowiedzia- 
lności cywilnej, udzielamy 
Państwu na nasz materiał 
RHEINZINK® rozszerzonej 
gwarancji firmowej. Okres 
gwarancji wynosi aż 30 lat - 
to daje poczucie bezpie- 
czeństwa.
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