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ZinCOtitâniO made in germany

A gama de produtos
a ampla oferta de produtos 
rHeinZinK contém chapas 
e bobines e mais do que 
500 peças finais para a dre-
nagem de águas pluviais  

(caleiras, tobos de queda 
para águas pluviais, perfis e 
acessório).

todos os produtos podem 
ser entregados nas variantes 
natural, “pré-patinado pro cin- 
zento” e “pré-patinado pro 
cinzento grafite”.

RHEINZINK – a empresa
rHeinZinK foi fundada em 
1966 pelas empresas grillo, 
Stollberger Zink e pelas fá-
bricas de metal unidas ale-
mãs (Vereinigte deutsche 
metallwerke). Hoje, rHein-
ZinK pertence ao grupo de 
empresas grillo e emprega 
mais do que 800 colabora-
dores. existem filiais e sucur-
sais em 30 países e 5 conti-
nentes em todo o mundo. 

na localização datteln o 
grupo rHeinZinK produz 
desde mais do que 40 anos 
Zincotitânio de melhor qua-
lidade possível em três va-
riantes de superfície: natural, 
“pré-patinado pro cinzento” 
e “pré-patinado pro cinzento 
grafite”. 



RHEINZINK – 
o material natural
rHeinZinK é uma liga de 
zinco afinado com um grau 
de pureza de quase 100 %. 
um material natural que 
cumpre os requisitos ecoló-
gicos. Já na produção e no 
tratamento da matéria-pri-
ma, estabelecemos uma 
norma ecológica: Com as 
mais baixas emissões de 
CO2 e o mais baixo consu-
mo de energia na produção, 
rHeinZinK é o peso-pluma 
entre os metais de constru-
ção. 

Para a drenagem de 
águas pluviais
O sistema de drenagem de 
águas pluviais rHeinZinK 
foi desenvolvido para os re-
quisitos especiais da pache-
laria construtiva. a gama de 
produtos contém 500 peças 
finais apropriadas como ca-
leiras, ângulos, tobos de 
queda para águas pluviais, 
juntas e fixações nas dife-
rentes dimensões. O mais 
vendido sistema europeu 
convence pela sua técnica 
inovadora, sua montagem 
fácil e sua individualidade 
estética.

Para telhados e fachadas
a aparência sublime, a pos-
sibilidade de formar facil-
mente e os múltiplos possibi-
lidades de tratamento fazem 
de rHeinZinK o material 
ideal para o revestimento de 
telhados e fachadas e possi-
bilitam uma solução apro-
priada para todos os obje-
tos. além dos aspetos eco-
nómicos, é a qualidade es-
tética que faz do material 
natural um médio de contru-
ção especial da arquitetura.

Um exemplo de 
sustentabilidade
as coberturas de telhados, 
os revestimentos de facha-
das, as drenagens de águas 
pluviais e as soluções de 
energia solar estabelecem 
uma norma com uma vida 
útil de várias gerações. São 
completamente livres de ma-
nutenção e reciclável de 
100 %. Há anos, o material 
rHeinZinK foi certificado 
como material de construção 
ambientalmente amigo pelo 
organismo alemão para o 
controlo da compatibilidade 
ambiental dos materiais de 
construção iBu (institut Bau-
en und umwelt e.V.). 

RHEINZINK – uma marca 
de qualidade
Se se decidem por rHein-
ZinK, se decidem por qua-
lidade. garantimos o nível 
de produção elevado gra-
ças aos controlos perma-
nentes e testes de laborató-
rio. O selo Quality ZinC 
de tÜV rheinland documen-
ta a atenção extraordinária 
na produção e no tratamen-
to de rHeinZinK e uma 
garantia extraordinária. 

além de ser ambientalmente 
amigo (segundo en iSO 
14025 tipo iii) foi certicica-
do de proteger contra ra-
diação eletromagnética 
(igeF). todos os produtos 
rHeinZinK estão certifica-
dos segundo iSO 9001: 
2008, iSO 14001: 2004 e 
din en 16001:2009. es-
tão submetidos a controlos 
voluntários permanentes.


