JGHEABURI ŞI Burlane
Jgheaburi, burlane şi accesorii de la liderul de piaţă

Locuiţi mai confortabil cu Rheinzink

Adevărata frumuseţe nu are vârstă. Şi este independentă. Jgheaburile şi burlanele de la RHEINZINK
se potrivesc cu toate materialele din care se poate construi o casă: clincher, tencuială, lemn, beton,
sticlă … Şi RHEINZINK® înnobilează orice stil arhitectural – de la clasic la avangardist.
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Zincul este un element vital.
RHEINZINK la fel.
De la natură nepreţuit, de la RHEINZINK deosebit. Pentru utilizarea zincului
în construcţii există multe motive, pentru
utilizarea produselor RHEINZINK există
şi mai multe. În ceea ce priveşte clima,
calitatea sau arhitectura de top – RHEINZINK este mereu alegerea ideală.

Materialul de bază de la RHEINZINK
este zincul de cea mai bună calitate cu
grad de puritate foarte ridicat şi cu cantităţi bine determinate de cupru şi titan:
Acest lucru îi conferă rezistenţă maximă.
Acest material nu are nevoie de îngrijire.
De aceea RHEINZINK este o imagine
impresionantă şi inspiră cei mai mari
arhitecţi de pe glob. Aşa se face că în
cei 40 de ani de existenţă, RHEINZINK
şi-a câştigat un renume marca MADE IN
GERMANY. Pas cu pas pentru ca dumneavoastră să vă simţiţi în siguranţă.
Transformaţi jgheaburile şi burlanele
RHEINZINK într-un element compatibil
cu casa şi viaţa dumneavoastră!
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Piesele de componenţă:
10

1 Jgheab cu secţiune semicirculară
2 Lăcrimar

11

3 Sită de protecţie
4 Şină fixare console
5 Capac închidere jgheab

12

6 Colţar
7 Racord
8 Burlan special cotit
9 Cot

13

10	Consolă universală de burlan
		 cu clemă paratrăsnet
11 Burlan colector cu racord

14

12	Burlan cu secţiune circularăsudat la înaltă frecvenţă, prelărgit
13 Reviso-piesă
14 Burlan
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Apa ajunge întotdeauna jos.
Creaţi-i cel mai frumos drum.
O gamă mai diversificată nu există – lucru valabil pentru toate produsele
RHEINZINK. Jgheaburile şi burlanele
deţin o gamă diversificată: cu secţiune
circulară sau dreptunghiulară – simple
sau extravagante – natural, gri albăstrui
sau gri grafit. Şi o multitudine de accesorii: sita de protecţie, colectorul de apă
de ploaie, economic şi ecologic, burlanul extra stabil.

RHEINZINK-natural

RHEINZINK-„antic pro gri-albăstrui”

Sistemul nostru de scurgere a apei pluviale de pe învelitori cu peste 500 de
piese este pe departe cel mai diversificat de pe piaţă. Asta înseamnă pentru
dumneavoastră: fără compromisuri –
nici măcar la cele mai deosebite dorinţe, pretenţii sau forme. Asta înseamnă
însă şi că dumneavoastră profitaţi de
competenţa liderului de piată şi că vă
puteţi baza pe cele mai apreciate sisteme de pe piaţă. Unic în lume: suprafeţele noastre prepatinate. Încă din fabricaţie materialele noastre conţin un strat
patina uniform. Acest strat îşi păstrează
nobleţea din prima zi fiind realizat de
procesul natural de patinare care ajută
la vindecarea zgârieturilor care pot
apărea. Zgârieturile vor dispărea de la
sine.

RHEINZINK-„antic pro gri-grafit”

Consecvent o viaţă întreagă.
Şi compatibil în totalitate cu mediul înconjurător.
Sistemele de jgheaburi şi burlane de la
RHEINZINK au un bilanţ ecologic desăvârşit. Natural, durată nelimitată de viaţă, economic. Şi astfel, devine o achiziţie de care se pot bucura generaţii după
generaţii după generaţii.
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În combinaţie cu toate sistemele de învelitori şi - faţade de la RHEINZINK,
aceste sisteme de scurgere a apei pluviale se potrivesc perfect. Jgheaburile şi
burlanele garantează o funcţionare de
decenii fără nicio deteriorare sau înfundare a orificiilor de scurgere a apei de
ploaie. Mai mult: RHEINZINK nu produce niciun fel de deşeuri deoarece este
un material complet reciclabil.

RHEINZINK-natural

RHEINZINK-„antic pro gri-albăstrui”

RHEINZINK-„antic pro gri-grafit”

Trei suprafeţe naturale.
Materialul ecologic
Pe parcursul discuţiilor despre construcţiile durabile, tema legată de materialele de construcţii compatibile cu mediul
câştigă o importanţă tot mai mare şi influenţează deciziile arhitecţiilor şi proiectanţilor în alegerea acestora. În centru se află, pe lângă durata lungă de
viaţă şi reducerea energiei consumate
în timpul procesului de fabricare, rata de
reciclare şi economia de energie rezultată din acest procedeu.

Durabil şi foarte rezistent
La RHEINZINK compatibilitatea cu mediul are tradiţional o foarte mare importanţă. Încă de la obţinerea şi prelucrarea materialului se stabilesc standarde
ecologice: consumul de energie este
extrem de redus. Cele mai moderne instalaţii de producţie reduc emisiile la
minimum. RHEINZINK este 100 % reciclabil şi stabileşte noi standarde cu o
durată de viaţă de mai multe generaţii.
Pe lângă caracteristicile ecologice
exemplare, materialul convinge şi prin
suprafeţele sale cu capacitate de „autovindecare”: patina estetică şi protectoare care se crează în procesul de
patinare, vindecă zgârieturile şi urmele
uşoare pe cale naturală şi garantează
o durată de viaţă lungă şi fără întreţinere.

V-am trezit interesul? Vă oferim cu plăcere informaţiile detaliate prin programul multi
funcţional RHEINZINK.

Acest lucru este garantat pentru toate
suprafeţele RHEINZINK: „antic pro “ şi
natural. Chiar şi după utilizarea materialului la faţade, acoperişuri sau sisteme
de scurgere a apei RHEINZINK are o
valoare mare: având în vedere că pentru reciclare se consumă 5% din totalul
de energie primară şi în acest moment
se vizează o valoare a metalului vechi
în valoare de până la 60 % din preţul
materialului pentru zincul pur, decizia
luată de RHEINZINK este în favoarea
generațiilor viitoare. Datorită cotei ridicate de reciclare de peste 95 % se vizează o următoare reducere a cantităţii
de energie pentru materia primă. Deşeurile de producţie în urma procesului de
fabricaţie RHEINZINK sunt supuse procedeului de topire fără alte prelucrări.
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