
Piękno bez czekania -  
RHEINZINK®-„patyna pro szaroniebieska” lub 
RHEINZINK®-„patyna pro grafit”

Obecność budynków o zdecydowanych for- 
mach wymaga skutecznego systemu odpro- 
wadzania wody z dachu, który oprócz tego 
elastycznie dopasuje się do kształtu i ogólne- 
go wyglądu. RHEINZINK dysponuje właści- 
wym rozwiązaniem dla każdego budynku. 
Cały program dostaw jest dopracowany pod  
kątem funkcjonalności, perfekcyjnej dokładno- 
ści i dopasowania każdego elementu. Dzięki  
unikalnemu procesowi patynowania, system  

odwodnia dachu jest jako jedyny w świe- 
cie wykonany z blachy cynkowo-tytanowej  
w procesie ciągłego odlewania-walcowania 
i formowania. RHEINZINK®-„patyna pro” posia- 
da już od samego początku estetyczny wy- 
gląd równomiernej patyny cynkowej. Samo- 
naprawiająca się powierzchnia zachowuje 
swoje piękno i jednocześnie w naturalny  
sposób wyrównuje ewentualne mechaniczne  
uszkodzenia. Blacha RHEINZINK®-„patyna pro 

szaroniebieska” oraz „patyna pro grafit” two- 
rzy harmonijną całość ze wszystkimi mate- 
riałami budowlanymi i coraz częściej staje  
się pierwszym wyborem wielu inwestorów!

Cały system odwodnienia z RHEINZINK®–  
to więcej niż suma jego części!

1 Denko rynnowe

2 Rynna półokrągła

3 Szyna/rynhak obrotowy

4 Narożnik

5 Sztucer podwieszany

6 Kolanko

7 Obejma rury

8 Rura spustowa 
(wysokoczęstotliwościowo spawana)

9 Rewizja z otwieraną klapą

Przekonywujące argumenty za stosowaniem 
materiału RHEINZINK®-„patyna pro szaronie-
bieska” lub „patyna pro grafit”:

Równomierny szaroniebieski lub grafitowy 
wygląd już od pierwszego dnia

Odporny na skrajne warunki atmosferyczne

Perfekcyjnie dopasowany do siebie asorty- 
ment „z jednej ręki”

Dopracowany w szczegółach, niezawodny  
w użyciu, ekonomiczny i trwały system bez 
zabiegów konserwacyjnych

Wizualna harmonia z innymi materiałami 
budowlanymi

Certyfikat ekologiczny 
 

Jedyny!
System odwadniania dachu z materiału 
RHEINZINK®-„patyna pro szaroniebieska” 
lub RHEINZINK®-„patyna pro grafit”

RHEINZINK®– naturalnie ekologiczny

Tylko wysokiej jakości materiały mają porówny-
walny bilans ekologiczny jak RHEINZINK®. 
Materiał ten nadaje się w 100% do recyklin- 
gu, co zostało stwierdzone w procesie do- 
kładnej oceny całego cyklu życiowego tego  
produktu. Niezależne gremium AUB potwie- 
rdziło to certyfikatem zaświadczającym,  że  
RHEINZINK® jest ekologicznym produktem  
budowlanym zachowującym swoje pozyty- 
wne właściwości przez wiele pokoleń.

Miara jakości

Zgodnie z procesem certyfikacji w ramach  DIN 
EN ISO 9001:2000 i nadaniem przez TÜV 
Rheinland znaku QUALITY ZINC – wszystkie 
produkty RHEINZINK® spełniają najwyższe 
kryteria jakościowe zgodnie z niezależnym 
badaniem według Katalogu Kryteriów znak 
QUALITY ZINC.
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Odprowadzanie wody z systemem  
RHEINZINK®– jakość i pomysłowość  
w jednym

RHEINZINK® umożliwia dużą swobodę kształ- 
towania dachu i harmonijnie łączy się ze wszy- 
stkimi naturalnymi materiałami. Rynny póło- 
krągłe lub kwadratowe wraz z rurami spu- 
stowymi o odpowiednich kształtach gwa- 
rantują indywidualny wygląd domu. Komple- 
tność akcesoriów gwarantuje, że w całości 
otrzymujecie Państwo perfekcyjne dobrany 
system z „jednej ręki”.

 

Materiał RHEINZINK®-„patyna pro” –  
swoboda kształtowania w czasie

Konieczność odprowadzania wody z dachu 
zamienia się za pomocą materiału RHEIN- 
ZINK®-„patyna pro”  w architektoniczną formę 
wyrazu. Decydując się na szaroniebieski lub  
grafitowy odcień RHEINZINK®-„patyny pro”, 
podejmujecie Państwo zawsze trafną decy- 
zję, niezależnie od formy dachu i koloru ota- 
czających materiałów budowlanych.

Jakość materiałów i montażu – gwarancją  
trwałości

Jako materiał trwały, RHEINZINK® powinien 
być stosowany odpowiednio do swojej jakości. 
Decydując się na blacharza znającego techno- 
logie RHEINZINK® możecie być pewni, że 
otrzymujecie Państwo dobre wykonawstwo 
warte każdych pieniędzy.

Akcesoria są też ważne

Kompletny system odprowadzania wody  
z dachu wykonany z materiału RHEINZINK®- 
„patyna pro” o szaroniebieskim lub grafitowym 
odcieniu jest uzupełniony wieloma różnoro- 
dnymi, inowacyjnymi  produktami:

Właściwy produkt we właściwym miejscu
Dzięki swojemu owalnemu przekrojowi sztu- 
cer podwieszany RHEINZINK® (1) gwarantuje 
optymalny odpływ wody nawet w przypadku  
większych opadów. Kolejne wizualnie inte- 
resujące rozwiązanie – kosz zlewowy RHEIN-
ZINK® do odprowadzania wody (2).

Cały czas piękne
Uniwersalne mocowanie rury spustowej  
RHEINZINK® (3) jest przekonującą z punktu 
widzenia estetycznego i funkcjonalnego, alter- 
natywą mocowania tradycyjnego. Efekt: rura 
spustowa bez obejm, wizualnie czysta linia*. 
* Produkt na zapytanie.

Woda od natury gratis
Deszczówkę do podlewania ogrodu można 
bez problemów zgromadzić za pomocą 
zbieracza z szybkozłączem RHEINZINK® (4). 
Produkt można łatwo zamontować (bez luto- 
wania!) w rurze spustowej.

Po prostu czyste
Za pośrednictwem zamontowanej rewizji rury 
spustowej z klapą RHEINZINK® (5) możliwe 
jest proste czyszczenie rur spustowych z nanie- 
sionych zanieczyszczeń - bez potrzeby wcho- 
dzenia na dach.

Wsuwać zamiast przykręcać
Rewizja przesuwna rury spustowej RHEIN-
ZINK® (6) ułatwia ewentualne prace kon-
serwacyjne rury odprowadzającej deszczów- 
kę. Daje się ona szybko montować, a obsłu- 
ga otworu rewizyjnego dzięki przesuwanej 
mufie jest wyjątkowo prosta.

Przeminęło z wiatrem
Ochrona przed liśćmi RHEINZINK® (7) uzu- 
pełnia szeroki „szaroniebieski”  asortyment do 
odprowadzania wody z dachu: jest to niewi- 
doczna z zewnątrz perforowana blacha cyn- 
kowo-tytanowa, którą zakłada się w prosty  
sposób do półokrągłych rynien. Liście pozo- 
stają na niej aż do wyschnięcia, po czym są  
zwiewane przez wiatr.

Z nami nie zmokniesz!
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spustowej z klapą RHEINZINK® (5) możliwe 
jest proste czyszczenie rur spustowych z nanie- 
sionych zanieczyszczeń - bez potrzeby wcho- 
dzenia na dach.

Wsuwać zamiast przykręcać
Rewizja przesuwna rury spustowej RHEIN-
ZINK® (6) ułatwia ewentualne prace kon-
serwacyjne rury odprowadzającej deszczów- 
kę. Daje się ona szybko montować, a obsłu- 
ga otworu rewizyjnego dzięki przesuwanej 
mufie jest wyjątkowo prosta.

Przeminęło z wiatrem
Ochrona przed liśćmi RHEINZINK® (7) uzu- 
pełnia szeroki „szaroniebieski”  asortyment do 
odprowadzania wody z dachu: jest to niewi- 
doczna z zewnątrz perforowana blacha cyn- 
kowo-tytanowa, którą zakłada się w prosty  
sposób do półokrągłych rynien. Liście pozo- 
stają na niej aż do wyschnięcia, po czym są  
zwiewane przez wiatr.

Z nami nie zmokniesz!
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Odprowadzanie wody z systemem  
RHEINZINK®– jakość i pomysłowość  
w jednym

RHEINZINK® umożliwia dużą swobodę kształ- 
towania dachu i harmonijnie łączy się ze wszy- 
stkimi naturalnymi materiałami. Rynny póło- 
krągłe lub kwadratowe wraz z rurami spu- 
stowymi o odpowiednich kształtach gwa- 
rantują indywidualny wygląd domu. Komple- 
tność akcesoriów gwarantuje, że w całości 
otrzymujecie Państwo perfekcyjne dobrany 
system z „jednej ręki”.

 

Materiał RHEINZINK®-„patyna pro” –  
swoboda kształtowania w czasie

Konieczność odprowadzania wody z dachu 
zamienia się za pomocą materiału RHEIN- 
ZINK®-„patyna pro”  w architektoniczną formę 
wyrazu. Decydując się na szaroniebieski lub  
grafitowy odcień RHEINZINK®-„patyny pro”, 
podejmujecie Państwo zawsze trafną decy- 
zję, niezależnie od formy dachu i koloru ota- 
czających materiałów budowlanych.

Jakość materiałów i montażu – gwarancją  
trwałości

Jako materiał trwały, RHEINZINK® powinien 
być stosowany odpowiednio do swojej jakości. 
Decydując się na blacharza znającego techno- 
logie RHEINZINK® możecie być pewni, że 
otrzymujecie Państwo dobre wykonawstwo 
warte każdych pieniędzy.

Akcesoria są też ważne

Kompletny system odprowadzania wody  
z dachu wykonany z materiału RHEINZINK®- 
„patyna pro” o szaroniebieskim lub grafitowym 
odcieniu jest uzupełniony wieloma różnoro- 
dnymi, inowacyjnymi  produktami:

Właściwy produkt we właściwym miejscu
Dzięki swojemu owalnemu przekrojowi sztu- 
cer podwieszany RHEINZINK® (1) gwarantuje 
optymalny odpływ wody nawet w przypadku  
większych opadów. Kolejne wizualnie inte- 
resujące rozwiązanie – kosz zlewowy RHEIN-
ZINK® do odprowadzania wody (2).

Cały czas piękne
Uniwersalne mocowanie rury spustowej  
RHEINZINK® (3) jest przekonującą z punktu 
widzenia estetycznego i funkcjonalnego, alter- 
natywą mocowania tradycyjnego. Efekt: rura 
spustowa bez obejm, wizualnie czysta linia*. 
* Produkt na zapytanie.
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