Detalii arhitectonice
Accente deosebite pentru acoperiş şi faţadă

Locuiţi mai confortabil cu Rheinzink

Savuraţi confortul de acasă în fiecare zi. Doar intimitatea celor patru pereţi ai căminului dumneavoastră
vă poate face să simţiţi acest sentiment de relaxare totală. Vă conferă o stare în care eleganţa eternă şi
stilul individual se contopesc.
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Accesorii pentru acoperiş şi faţadă.
Accentuaţi cu stil.
Acoperişurile, faţadele şi jgheaburile
RHEINZINK sunt privite zilnic de oamenii de pe tot globul. Însă RHEINZINK
poate mai mult: accente la lucarnă, la
coşul de fum şi la coamă, la balcon, la
streaşină şi la pereţi. De la tradiţional la
avangardist.

De cele mai multe ori detaliile sunt cele
care fac viaţa mai diversificată şi mai
interesantă. Şi tot detaliile sunt acelea
care fac dintr-o lucrare arhitecturală o
atracţie optică. Cu RHEINZINK puteţi
construi pe o multitudine de asemenea
detalii – mereu inovativ, mereu surprin
zător. Deoarece acesta se armonizează
cu aproape orice material. Estetica
RHEINZINK nu concurează cu alte materiale ci se adaptează în orice domeniu
arhitectural.

Accesorii pentru acoperişul dumneavoastră.
Protejaţi îndelungat valorile.
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La coamă, la coşul de fum, la lucarnă,
la streaşină – accesoriile se pot folosi
aproape in orice loc doriţi dumneavoastră. Şi astfel adăugaţi un aport important
la protecţia clădirii.

Mai ales acolo unde vântul şi condiţiile
climaterice îşi pun amprenta pe casa
dumneavoastră, o investiţie pentru protecţie este mai mult decât necesară.
Accesoriile RHEINZINK – nu constituie
o protecţie potrivită doar datorită materialului din care sunt confecţionate ci şi
datorită modului perfect de îmbinare cu
celelalte materiale pe care sunt montate.

Accesorii pentru faţada dumneavoastră.
Ca o haină nouă.
Şi în jurul casei dumneavoastră RHEINZINK poate sa aducă avantaje – de
exemplu, de fiecare dată o nouă perspectivă. Marcaţi, evidenţiaţi: intrarea,
un corp, o întreagă suprafaţă. După
preferinţe!
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Casa dumneavoastră primeşte o nouă
imagine încă de la alegerea materialului. Combinând cu stil, nu stabiliţi numai
noi accente ci oferiţi originalitate casei
dumneavoastră datorită detaliilor arhitectonice. Când vă decideţi să daţi casei
dumneavoastră o notă personală?

Un material
cu viitor.
În contextul discuţiilor actuale despre
construcţii durabile şi compatibilitatea
produselor pentru construcţii cu mediul
înconjurător, câştigă o mare importanţă
şi influenţă deciziile cu privire la alegerea materialelor. În focus, alături de
o durată de viaţă lungă și energia
cheltuită în producţie, se află rata de
reciclare şi economiile de energie
obținute prin rata mare de reciclare.
RHEINZINK are în mod tradiţional o
prioritate pentru mediului înconjurător.
Standardele de mediu sunt definite în
extracţia şi prelucrarea materiei prime:
consumul de energie este extrem de
scăzut. Cele mai moderne linii de
producție contribuie la reducerea emisiilor la un nivel minim. RHEINZINK este
100% reciclabil şi definește un standard
cu durată sa de viaţă, de mai multe decenii. Chiar şi după utilizarea lungă în
timp la placări de învelitori sau fațade
sau la jgheaburi și burlane, RHEINZINK
încă mai are o mare valoare: deoarece

energia necesară pentru reciclare
reprezintă doar aproximativ 5% din
conținutul de energie primară şi o valoare din resturile metalice de până la
60% din preţul materiilor prime de zinc
este deja acoperită. Astfel decizia pentru RHEINZINK poate fi considerată, de
asemenea, o decizie în întregime pentru
generaţiile viitoare. Reducerea în continuare a energiei necesare pentru materialul primar este realizată datorită ratei
mari de reciclare de peste 95%. Rebuturile din producţie rezultate în procesul
de fabricaţie RHEINZINK sunt introduse
înapoi în procesul de topire mai departe
fără pre-tratament.
Pe lângă proprietăţile ecologice exemplare, RHEINZINK este un material ce
excelează în aspectul estetic, fiind disponibil în diferite linii de produse şi modele.

RHEINZINK-PATINA este linia clasică.
Varianta lucioasă naturală din producție

(pre-PATINA bright rolled) ia numai în
decursul timpului, în funcție de influențele
atmosferice - o patină naturală. Cu variantele prePATINA blue-grey sau graphite-grey se prezintă materialul prepatinat deja din prima zi sub aspectul
zincului tipic clasic, gri-albăstrui sau
gri-grafit.
În timp ce variante din această linie de
produs RHEINZINK-PATINA LINE încă
se mai schimbă în contextul de intemperii naturale în decursul anilor, aspectul
original din fabrică blue-grey sau graphite-grey este protejat pe termen lung
prin linia RHEINZINK-PROTECT LINE cu
ajutorul unui strat invizibil de protecție
ce acoperă stratul rezultat din patinare.
Cu RHEINZINK-COLOR LINE este acum
disponibilă, de asemenea, o variantă
de RHEINZINK în culori. Deci,deschideţi
un pachet nou de posibilităţi pentru proiectarea de acoperişuri, faţade şi alte
detalii arhitecturale, deoarece COLOR
LINE prin prelucrare deține proprietăţile
excelente tipice RHEINZINK. Această
linie este disponibilă în culorile RHEINZINK-blue, RHEINZINK-tile -red,
RHEINZINK-moss-green, RHEINZINKpearl-gold şi RHEINZINK-nut-brown.

Diversitate în loc de uniformitate –
În culori şi în interioare
COLOR LINE
Design fără margini

INTERIEUR LINE
subliniază
accente interioare

Variante (pe baza paletarului de culori):
RHEINZINK-blue
RHEINZINK-tile-red
RHEINZINK-moss-green
RHEINZINK-pearl-gold
RHEINZINK-nut-brown

Variante:
INTERIEUR blue-grey
INTERIEUR graphite-grey

Program de livrare:
Foi și role de tablă. Profile îndoite la
comandă!

Program de livrare:
Foi și role de tablă. Profile îndoite la
comandă!

Argumente convingătoare:

Argumente convingătoare:

material natural
■ calitate tipică RHEINZINK
cu vopsele colorate
■ variante de design nelimitate
■ proprietăţi bune de prelucrare
■ pentru învelitori, fațade și
detalii arhitectonice
■ rezistent la rupere și la îngheț
■ durabil
■ 100% reciclabil
■

material natural
■ protecţie durabilă prin tratament
de acoperire transparentă
■ proprietăţi bune de prelucrare
■ pentru aplicaţii la interior şi la
design de mobilă
■ rezistent la rupere
■ durabil
■ 100% reciclabil
■

RHEINZINK-PATINA, RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR și RHEINZINK-INTERIEUR
sunt mărci înregistrate ale RHEINZINK GmbH & Co. KG.

Diversitate în loc de uniformitate –
Linia de produse RHEINZINK
PATINA LINE
Un material viu

PROTECT LINE
Natural și durabil

Variante:
prePATINA bright rolled
prePATINA blue-grey
prePATINA graphite-grey

Variante:
PROTECT blue-grey
PROTECT graphite-grey

Program de livrare:
Foi și role de tablă, Sisteme de învelitori
și fațade, Jgheaburi și burlane. Profile îndoite la comandă!La cerere cu intrados
lăcuit.

Program de livrare:
Foi și role de tablă. Profile îndoite la
comandă!

Argumente convingătoare:

Argumente convingătoare:

material natural
proces de patinare natural
■ proprietăţi bune de prelucrare
■ pentru învelitori, fațade,
jgheaburi și burlane și detalii
arhitectonice
■ rezistent la rupere și la îngheț
■ durabil și fără întreținere
periodică
■ 100 % reciclabil

material natural
protecție de durată datorită
lacului transparent aplicat
■ proprietăţi bune de prelucrare
■ pentru învelitori, fațade și detalii
arhitectonice
■ rezistent la rupere și la îngheț
■ durabil și fără întreținere
periodică
■ 100 % reciclabil

■

■

■

■

RHEINZINK-PATINA, RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR și RHEINZINK-INTERIEUR
sunt mărci înregistrate ale RHEINZINK GmbH & Co. KG.
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