
Naturalny materiał dla wielu pokoleń. Na dach, na elewacje, na system odwodnienia.  
Do wykorzystania przy obróbkach oraz wykonaniu detali architektonicznych.

MIESZKAJ PIĘKNIEJ Z

JESZCZE DZIECI TWOICH DZIECI BĘDĄ SIĘ NIM CIESZYĆ!

ODWIEDŹ ŚWIAT CYNKU: www.rheinzink.pl



RHEINZINK® jest naturalnym tworzywem dla wielu pokoleń – na dachy, na elewacje, 
na systemy odwodnień, do wykorzystania przy obróbkach oraz do wykonania detali architektonicznych.  
Dla nowego domu i renowacji.

Odprężenie w ogrodzie, czytanie lektury, drzemka w ciągu dnia, odpisanie na odkładane listy….
To są momenty, w których czujesz sie biezpiecznie. Od czasu do czasu wykorzystaj tę okazję – powróć na kilka chwil szczęścia  
do swojego przytulnego domu i pobądź sam ze sobą.



Cynk jest ważnym składnikiem życia człowieka. RHEINZINK® też.

Cynk jest wszędzie. Jest naturalnym składnikiem 

naszego otoczenia, składnikiem życia człowieka. 

Już od dziesięcioleci, jako główny pierwiastek 

współczesnego materiału budowlanego, odgrywa 

istotną rolę na międzynarodowej scenie architek-

tonicznej: RHEINZINK® jest stopem doskonałej 

jakości cynku o stopniu czystości 99,995%, z do-

kładnie zdefiniowanym udziałem miedzi i tytanu. 

Nazwa jest synonimem jakości i stabilnej trwałości 

budowli. Z RHEINZNIK® każda architektura zysku-

je na wartości.

Planujecie Państwo budowę dachu, instalację sy-
stemu odwadniającego, wykonanie fasady, wy-
kończenie lukarny, obróbkę komina lub inne sty-
lowe akcenty swojego domu? RHEINZINK® uczyni 
to możliwym. Ten materiał jest ekologiczny, wzor-
cowo piękny i daję bezpieczeństwo w eksploatacji 
na wiele pokoleń. Dzięki nadzwyczajnym właś-
ciwościom, jakie posiada materiał RHEINZINK® 
mogą Państwo zrealizować swoje pomysły sku-
tecznie, pewnie, ale przede wszystkim rozsądnie 
do wartości, jakie niesie ten materiał. Państwa styl 
i wymagania nie muszą ograniczać się do moż-
liwości materiału, z tytan-cynkiem RHEINZINK®, 
jest wręcz odwrotnie. A jeśli zdecydujecie się Pań-
stwo na wybór RHEINZINK® „patynapro”, to już od 
pierwszego dnia uzyskacie na swoim dachu, ryn-
nach czy elewacji efekt szlachetnej patyny. Kiedy 
więc RHEINZINK® stanie się elementem Państwa 
życia?



Ponadczasowe piękno zamiast krótkotrwałego trendu.
RHEINZINK® jest materiałem dla wielu pokoleń!

RHEINZINK® jest idealnym materiałem kategorii „Klasyka i Nowoczesność”.
Z tego jeszcze dzieci Państwa dzieci będą czerpać radość.

Własny styl i jego indywidualność wyrażona przez niepowtarzalną i wyjątkową architekturę należy do najbardziej pożądanych zalet. 
Najpełniej udaje się to odżegnując się od przemijających mód i trendów. Swój oczywisty wkład w najlepszy styl  
ma też ponadczasowy materiał RHEINZINK®.



Dach nad głową: pewna ochrona przed wia-

trem, deszczem oraz widoczny z daleka stylo-

wy element jako wyraz indywidualnego gustu 

i upodobań. Z RHEINZINK® wybieracie Państwo 

markę gwarantującą funkcjonalność i estetykę 

na dziesięciolecia.

Klasycznie elegancko czy awangardowo nowocześ-
nie: dachy z RHEINZINK® są elastyczne pod wzglę-
dem formy, ponadczasowo piękne i harmonijnie 
wpisują się w każde otoczenie architektoniczne. 
Stosując innowacyjne rozwiązania RHEINZINK® 
nawet przy geometrycznie skomplikowanych po-
wierzchniach: łuki, kopuły, wieże otrzymujecie Pań-
stwo pewność i bezpieczeństwo. Wasza decyzja 
będzie doceniona przez przyszłe pokolenia.



RHEINZINK® to więcej niż elewacja.

Systemy elewacyjne RHEINZINK® otwierają wolną przestrzeń dla twórczej swobody  
działania. Kiedy więc zrealizujecie Państwo swoje marzenia w RHEINZINK® ?

Co może być milsze, niż uczucie komfortu przy powrocie do domu? Powrót do własnego świata, który odzwierciedla wszystko to,  
co dla nas i naszej rodziny uważamy za piękne i wartościowe. Stwórzcie sobie też taki świat.  
Stwórzcie sobie odrobinę luksusu i lepszą jakość życia.



Elewacja: jest twarzą domu i reprezentuje Państwa 

osobisty styl w całkiem wyjątkowy sposób. Właśnie 

w elewacji materiał otwiera przestrzeń dla twór-

czej swobody działania. Z elewacjami RHEIN-

ZINK® powstają budynki z charakterem. Elewacja 

staje się wizytówką Państwa architektury, wyborem 

trwałości i krokiem w ponadczasowość.

Niezależnie od formy, na jaką Państwo się zde-
cydujecie: elewacje RHEINZINK® są ponadczaso-
wo i naturalnie piękne, nie wymagają pielęgnacji 
i oferują pełną ochronę na wiele dziesięcioleci. 
Zaspokajają każdy gust.

Nawet, jeśli elewacja jest wykonana z innego ma-
teriału, to zawsze w obróbkach lukarn, kominów, 
balkonów czy parapetów możecie Państwo umieścić 
stylowe akcenty wykonane z blachy RHEINZINK®.  
RHEINZINK® to więcej niż „tylko” elewacja czy ob-
róbka: jest istotnym elementem kształtu. Jest odro-
biną luksusu. Gwarancją na lepszą jakość życia.

Jakość gwarantowana. Lepsza jakość życia.

Akcesoria i obróbki RHEINZINK®: dzięki nim Państwa lukarna, komin,  
balkon czy ogrodzenie uzyskają stylowe akcenty.



Rynny RHEINZINK® nie są ocynkowane ani powlekane. System jest w całości wykonany  
z jednorodnego materialu RHEINZINK®. Kiedy więc zdecydujecie się Państwo  
na 100% rozwiązanie?

System odwodnienia dachu RHEINZINK®. 
Jakość jeden do jednego!

Nawet odwodnienia dachowe mogą być piękne – to 
tylko zależy od materiału. Z systemem odwodnienia 
RHEINZINK® „patynapro” nawet twoja deszczówka 
poczuje wartość estetyki. Wszystkie elementy syste-
mu rynnowego obejmującego ponad 500 artyku-
łów są wykonane w 100% z RHEINZINK®. Nie są 
one ocynkowane, powlekane ani malowane, lecz 
w całości wykonane z jednorodnego i naturalnego 
stopu. Z wyborem RHEINZINK® otrzymacie Państwo 
odporny na każdą pogodę i w pełni perfekcyjnie 
dopasowany asortyment z jednej ręki. Przez po-
kolenia zachowując wszystkie swoje zalety system 
rynnowy RHEINZINK® stanie się wkrótce na twoim 
dachu formą architektonicznego ładu. System odwodnienia dachów 

RHEINZINK® – to więcej  
niż suma części!

 1 denko rynnowe
 2  rynna półokrągła
 3 rynhak czołowy
 4 narożnik
 5 sztucer podwieszany
 6 rura z kolankiem
 7 kolanko rury spustowej
 8  rura spustowa (spawana wysoko-

częstotliwościowo)
 9 zbieracz wody ze złączką
 10  obejma lub uniwersalny uchwyt 

odgromowy rury spustowej
 11 rewizja z otwierana klapą

Rynny dachowe RHEINZINK® wykonane 
są z naturalnego, jednorodnego materia-
łu RHEINZINK® tytan-cynk, odpornego na 
każdą pogodę.
Mają estetyczny wygląd oraz nie wyma-
gają konserwacji, przez pokolenia zacho-
wując wszystkie swoje zalety.
Nie bez podstawy system orynnowania
cynkowo-tytanowego RHEINZINK® to je-
den z najczęściej sprzedawanych syste-
mów w Europie.
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Jakość materiału RHEINZINK® 
– w parze z jakością wykonawstwa!

Jakość w RHEINZINK® jest sprawą tradycji. Wszyst-

kie produkty RHEINZINK® odznaczają się nad-

zwyczajną dokładnością, estetycznym wyglądem 

oraz długą żywotnością i trwałością materiału. 

Stworzenie porozumienia RHEINZINK® – BLACHA-

RZE JAKOŚCI odzwierciedla teraz nie tylko jakość 

produktu, ale także wysokie wymogi RHEINZINK® 

w odniesieniu do wykonawstwa.

Tylko i wyłącznie najlepsi blacharze, którzy przeszli 
szkolenia, stosują się do wymogów jakości oraz wy-
konują swe prace wedle wytycznych RHEINZINK® 
otrzymują certyfikat RHEINZINK® – BLACHARZE 
 JAKOŚCI. Posługiwanie się certyfikatem i logo 
oprócz przywilejów oznacza zobowiązanie zwią-
zane z serwisem i usługami gwarancyjnymi oraz 
to, że wykonane prace są poprawne technicznie 
i odpowiadają najwyższej jakości materiału. Lista 
uczestników programu RHEINZINK® – BLACHARZ 
JAKOŚCI dostępna jest za pośrednictwem strony
www.blacharzejakosci.pl oraz u regionalnych 
doradcow technicznych RHEINZINK®.

Skorzystaj z doświadczenia, jakości i kompetencji firm RHEINZINK® – BLACHARZE JAKOŚCI. 
To Ci się na pewno opłaci.

http://www.blacharzejakosci.pl


Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o budowaniu z trwalego i naturalnego materiału RHEINZINK®? 
Zadzwońcie! Z przyjemnością służymy Państwu szczegółowymi informacjami o tym wartościowym materiale!



RHEINZINK® w sposób oczywisty jest ekologiczny!
Budujcie Państwo w zgodzie z naturą!

Materiały budowlane przyjazne środowisku 

zyskują na znaczeniu. Znaczeniu, któremu  

w RHEINZINK® od lat nadajemy wysoki prio-

rytet. Już na etapie pozyskiwania i obróbki 

surowca przestrzegamy najostrzejszych norm 

ekologicznych: np. niskie zużycie energii pod-

czas produkcji. Blacha RHEINZINK® ma bar-

dzo dużą żywotność w eksploatacji i w 100% 

poddaje się recyklingowi. 

Tylko niewiele materiałów budowlanych dys-
ponuje, tak jak RHEINZINK®, porównywal-
nie obojętnym bilansem ekologicznym. Ten 
naturalny materiał po dokładnej ocenie jego 
cyklu życia – pozyskania, przetworzenia, wy-
korzystania i recyklingu – otrzymał od nieza-
leżnego gremium AUB (Arbeitsgemeinschaft 
umweltverträgliches Bauprodukt) certyfikat dla 
materiałów przyjaznych środowisku. RHEIN-
ZINK® trwale przyczynia się do poszanowania 
zasobów, a tym samym do ochrony naszego 
środowiska. Z RHEINZINK® budują Państwo 
w zgodzie z naturą.



RHEINZINK® – materiał, z którego powstają marzenia.
Trzy odmiany marzeń!

RHEINZINK® jest dostarczany w trzech odmia-
nach: RHEINZINK® gołowalcowany, który w wyni-
ku działania naturalnych warunków pogodowych 
pokrywa się patyną i przyjmuje klasyczną niebie-
skoszarą kolorystykę. RHEINZINK® „szaro-niebie-
ska patynapro” i RHEINZINK® „patynapro grafit” 

charakteryzują się od początku i przez cały okres 
użytkowania elegancką kolorystyką gotowej pa-
tyny cynkowej. Nie ma znaczenia, którą z trzech 
odmian Państwo wybiorą: wszystkie trzy spełniają 
najwyższe kryteria jakościowe i podlegają testom, 
zgodnie z certyfikacją QUALITY ZINC.

RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Majdan 105, 05-462 Wiązowna, tel.: 22/611 71 30 lub 31, fax: 22/611 71 32
http://www.rheinzink.pl, e-mail: info@rheinzink.pl

RHEINZINK® - gołowalcowany RHEINZINK® - „patynapro szaro-niebieska” RHEINZINK® - „patynapro grafit”
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www.rheinzink.com
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