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TERMÉKINFORMÁCIÓ

SP-LINE
Az innovatív homlokzatrendszer



A RHEINZINK-SP-Line a már bevált 
RHEINZINK-homlokzatburkolati rendsze-
rek legújabb fejlesztésű változata, mely 
gazdaságos és rendkívül hosszú élettar-
tamú alternatívát kínál a széles körben el-
terjedt fa, műkő illetve műanyag anyagú 
– általában kevésbé tartós – burkolatok-
kal szemben. Az egyetlen alapprofilból 
és csupán néhány előregyártott csat - 
lakozó elemből álló RHEINZINK-SP-Line 
rendszer egyszerűen illeszthető bármely 
épület külső héjalásába. A mással össze-
hasonlíthatatlan esztétikájú, klasszikus 
értékeket hordozó RHEINZINK-felület itt 
egy korszerű megjelenésű rendszerben 
ölt új formát.

A RHEINZINK-SP-Line komplett 
homlokzatburkolati rendszer, amely 
RHEIN ZINK-prePATINA blue-grey 
felületű lemezből készül. Alkalmazásával 
változatos építészeti kialakításra nyílik 
lehetőség. Vízszintesen és függőlegesen 
is szerelhető. 
A rendszert – „elemet-elembe“ csúszta-
tott kapcsolatokkal – rozsdamentes acél 
önfúró csavarokkal lehet rögzíteni.

Gyors szerelés – Rejtett rögzítés 

RHEINZINK- SP-LINE – BEMUTATÁS

A műkő, a fa és egyéb burkolatok  
tartósabb, mégis megfizethető 
alternatívája  

A lakóépületeket is elegánsan 
különlegessé varázsolja

Egyszerűen és gyorsan készíthető

Rögzítései nem láthatóak

A RHEINZINK-prePATINA blue-
grey felület nemes kisugár zása nem 
mindennapi hatást nyújt



RHEINZINK- SP-LINE – VÁLTOZATOS CSOMÓPONTI KIALAKÍTÁSOK

Toldóelem – függőleges szerelés esetén

A külső sarok kialakítása

Oldalsó lezáróelem – vízszintesen  
szerelt oromfalburkolatnál

Oldalsó lezáróelem – vízszintes elemek 
csatlakoznak függőleges elemhez

Lábazati elem mozgóképes 
csatlakoztatása

Változatos design-lehetőségek



Műszaki adatok:

Anyag
RHEINZINK- 
prePATINA blue-grey
 
Lemezvastagság 
0,7 mm

Súly
7,20 kg/m²

Alapprofil hossza
3000 mm

Alapprofil által lefedett terület
1,05 m²

Beépítési szélesség
350 mm 

Rögzítőelem 
EJOT® rozsdamentes acél
SAPHIR JT3-FR-2-4,9 önfúró

Csomagolási egység
Csomagonként 3 db alapprofil,
rögzítőelemekkel együtt

Keresztmetszeti vázlat:

2. Hosszirányú toldás –  
 rejtett profiltoldó elemmel
Az alapprofilok rejtett profiltoldó-elemek-
kel is csatlakoztathatók egymáshoz. En-
nek építészeti hatása: szinte alig látható 
elemtoldás, s ez engedi az alapprofilok 
vízszintesen illetve függőlegesen szerelt 
sávjainak vonalát érvényesülni.  

Raszter-méret Az alapprofilok  

csatlakoztatása
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A rendszer szerelése – általános  
tudnivalók
A RHEINZINK-SP-Line homlokzatbur-
kolati rendszer RHEINZINK-prePATINA 
blue-grey felületű lemezből készül. 
Alkalmazásával változatos építészeti 
kialakításra nyílik le hetőség. Vízszintes 
és függőleges irányban egyaránt 
szerelhető. A rendszert – „elemet-  
-elembe“ csúsztatva – rozsdamentes 
acél önfúró csavarokkal kell rögzíteni. 
A csatlakozó elemek komplettsége 
lehetőséget nyújt a kivitelezőnek a gyors 
és gazdaságos szerelésre. 
 
Háttérváz
Homlokzatok, tetőfelépítmények, blen-
dék és oromfalak RHEINZINK-SP-Line 
homlokzatburkolati rendszerrel készített 
bur kolata mögött fa staflikból kialakí-
tott háttérváz alkalmazható. Nagyobb 
felületű, egy szintet meghaladó burko-
latoknál aljzatként két- illetve három-
részes fém konzolrendszeres háttérváz 
alkalmazása javasolt, amely lehet 2 mm 
vastag alumínium, vagy 1,5 mm vastag 
horganyzott acél szerkezet.

Hulladékmentes szerelés,  
alapprofilokból
A rendszer fontos jellemzője, hogy a 3,0 
m-es alapprofilokból hulladékmentesen 
készíthető burkolt felület. Mind a „hálós 
fektetésű“, mind a „csatlakozó elemmel 
kialakított, elemeltolásos“, mind a „sza-
bad kötésű“ elrendezések megvalósítha-
tók az új RHEINZINK-innovációval. 

Szerelés és rögzítés
Az elemeket rozsdamentes acél önfúró 
csavarokkal kell rögzíteni, közvetlenül 
az alapprofilok felső részén. Kiegészítő 
tar tóelemekre ill. rögzítőfércekre nincs 
szükség. Minden egyes újonnan elhe-
lyezésre kerülő panelsor eltakarja az 
előzőleg szerelt elemek rögzítési helyeit. 
Az alapprofilok geometriája biztosítja, 
hogy az elemek egymással mindig tö-
kéletesen össze legyenek csúsztava, így 
a panelek „kifordulása“ is lehetetlenné 
válik. A hőmérséklet változásból eredő 
hosszváltozás minimalizálásának érde-
kében a panelek hosszát max. 3000 mm-
ben határozták meg. 

Csomóponti kialakítások
A csomópontok esztétikus kialakítása 
minden esetben döntően befolyásolja 
az egész épület építészeti megjelenését. 
A sarkok, a kávák valamint a csatlakozá - 
sok és a lezárások elkészítéséhez kü-
lönleges profil-elemekre van szükség. A 
RHEINZINK-SP-Line homlokzatburkola-
ti rendszer legfontosabb előnye, hogy a 
cso mópontokhoz előregyártott rendszer- 
elemek állnak rendelkezésre. Így a sze- 
relés nem áll másból, mint abból: „csúsz-
tasd egymásba és toldd össze“.

Elemcsatlakoztatási megoldások 
1. Hosszirányú toldás – csatlakozó  
 takaróelemmel 
A burkolati rendszer egyes mezői csatla-
kozó takaróelemek segítségével kapcso-
lódnak egymáshoz. Az egyes alappro-
filok vágott végeit a csatlakoztató ele - 
mekbe oldalról kell becsúsztatni, így a 
végek eltakarttá lesznek, s ezáltal a ta-
karóelemek építészeti elemmé válnak.

RHEINZINK- SP-LINE – MŰSZAKI ADATOK



Oldalsó lezáróelem, függ. Cikksz.: 4136435Oldalsó kezdőelem, függ. Cikksz.: 4136430Oromfal-burkolat kezdőelem, 

csavarokkal  Cikksz.: 4136406

Oldalsó lezáróelem Cikksz.: 4136415Csatlakozó takaróelem  

toldóelemmel Cikksz.: 4136446

Alapprofil csavarokkal 

T25 csavarbehajtó heggyel  Cikksz.: 4136401 

Rejtett profiltoldó elem, vízsz. Cikksz.: 4136460 

Rejtett profiltoldó elem, függ. Cikksz.: 4136461

50 mm 20 mm

Belső sarokelem 

toldóelemmel Cikksz.: 4136451

Külső sarokelem 

toldóelemmel Cikksz.: 4136441

Kávaelem Cikksz.: 4136456

200 mm 50 mm 50 mm

50 mm

Fogadóprofil Cikksz.: 4136418Felső lezáróelem 

részben perforált Cikksz.: 4136417

Vízszintes lábazati elem, csavarokkal 

T25 csavarbehajtó heggyel Cikksz.: 4136411 

Lábaz. elem toldóeleme, vízsz. Cikksz.: 4136463

50 mm
185 mm

Elválasztó párkányelem Cikksz.: 4136416 

Toldóelem Cikksz.: 4136465

Lábaz./szemöldök-elem, függ. Cikksz.: 4136425 

Toldóelem Cikksz.: 4136462

Szemöldök-elem, vízszintes Cikksz.: 4136420 

Szemöldök-elem, toldóe., vízsz. Cikksz.: 4136464

50 mm50 mm 185 mm50 mm
185 mm

RHEINZINK- SP-LINE – RENDSZERELEMEK



RHEINZINK- SP-LINE – ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

A látvány önmagáért beszél
Végre megvan az épületek homlok-
zati tönkremenetelének ellenszere: a 
RHEINZINK-SP-Line burkolati rendszer, 
amellyel teljesen megújítható a még ko-
rosodó házak arca is. A képeken is lát-
ható lenyűgöző példák mutatják, hogy 
milyen volt a ház a felújítás előtt és után. 
Legyen szó egyszerű falról, oromfalról, 
tetőablakról vagy egyéb látható felület-
ről, az SP-Line burkolat a hosszútávú és 
megnyugtató megoldás. 

A RHEINZINK-SP-Line homlokzatburko-
lati rendszer tartós és elegáns. Könnyen 
felszerelhető és építészetileg előnyös 
alternatívát nyújt a műkő, a fa és egyéb 
burkolatokkal szemben. Hosszú távon 
mindenképpen megtérülő megoldás.



RHEINZINK- SP-LINE – ALKALMAZÁSI PÉLDÁK



RHEINZINK Hungaria Kft.
1151 Budapest
Bogáncs u. 1-3.

Tel.:  +36 1 305-0022
Fax:  +36 1 305-0023

info@rheinzink.hu
www.rheinzink.hu 1
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