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Передмова

У чому цінність найкращого матеріа
лу, якщо він не дає простору для твор
чості? Чим корисна найкраща ідея, 
якщо її немає в чому втілити? Індиві
дуальні рішення вимагають таких ма
теріалів, які дають можливість творити 
і перетворювати ідеї у форми. I такий 
супровід матеріалу, який забезпечує 
не лише технічну, а й естетичну доско
налість рішень.

Ці можливості дає вам матеріал 
RHEINZINK. Марка говорить не тільки 
про унікальний матеріал для покрівлі 
та фасаду. Це найвищий сервіс, який 
супроводжує ваші ідеї незалежно від 
масштабу проекту. Ми пропонуємо 
рішення, які так само індивідуальні як 
і ваш проект.
Багатий вибір систем від RHEINZINK 
це покрівельні, фасадні системи та 
системи, що використовують сонячну 
енергію. Безліч варіантів монтажу по
легшує шлях від креслення до готового 
рішення. 

Матеріал RHEINZINK може приймати 
будьяку форму, він надзвичайно есте
тичний в часі і гармонійно вписується 
в будьяке архітектурне середовище. 
При цьому матеріал RHEINZINK без
перечно відповідає також вимогам 
енергоефективного будівництва. Він 
не вимагає догляду і обслуговування, 
служить багатьом поколінням і володіє 
зразковим екологічним балансом.

Приклади використання матеріалу, які 
ви знайдете в цій брошурі, показують 
можливості застосування RHEINZINK 
від ідеї до готового об`єкту.

Вьонзовна, Майдан, жовтень 2016
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Курорт Schwielowsee, Бремен, 
Німеччина

RHEINZINK-система двійного 
стоячого фальця

Двійний стоячий фалець це подаль
ший розвиток одинарного фальця. Це 
технічне рішення відоме з літератури 
ще з 1899 року, застосовувалось 
переважно для нахилу даху менше 
35°. Для України рекомендований 
мінімальний ухил даху становить 5°. 
Назва «двійний стоячий фалець» оз
начає класичний спосіб поздовжнього 
з’єднання розташованих поруч один 
з одним картин. При висоті фальця 
в 25 мм він є надійним захистом від 
проникнення опадів. Двійний стоячий 
фалець отримав міжнародне визнан
ня. Виготовлення та з’єднання профілів 
виконується вручну або механічно за 
допомогою відповідного обладнан
ня. Можливе виготовлення складних 
форм: вигнуті, увігнуті, а також конічні 
картини.
Завдяки різномаїттю рішень вузлів і 
деталей, двійний стоячий фалець від
повідає як традиційній так і сучасній 
архітектурі.

Вілла в Сестрорецьку, Санкт-Петербург, Росія Česká pojišťovna Pankrác - Адміністра-
тивний будинок, Прага, Чехія

 ■ довжина картин до 10 м, після 
узгодження з технічним відділом 
можлива до 16 м

 ■ рекомендований мінімальний 
ухил даху 5°

 ■ індивідуальні рішення
 ■ різноманітність рішень вузлів
 ■ гармонійність як з традиційною 

так і з сучасною архітектурою
 ■ екологічний продукт

Фото на титульному аркуші:
Дороті Будинок Hospiz, Brеdford-о-Еyvone, Великобританія
Герцог Фото: Курорт Schwielowsee, Бремен, Німеччина
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Житловий будинок Montaña del 
Socorro, Тафіра Баха, Іспанія

RHEINZINK-система кутового 
стоячого фальця

В області покрівельної технології ку
товий стоячий фалець є відносно но
вим рішенням. Вперше він згадується 
у фаховій літературі на початку 20 
століття.
Кутовий фалець утворюється закрит
тям одного загину фальця профільо
ваної картини. Виробничий процес 
легший і швидший в порівнянні з ви
конанням двійного стоячого фальця. 
Він особливо гарно виглядає на види
мих площинах дахів з ухилом біль ше 
35°, а також на фронтонах, аттиках 
або мансардах у своєму класичному 
вертикальному, діагональному або 
горизонтальному виконанні. Кутовий 
стоячий фалець ширший ніж двійний і 
тим самим надає об’єктам з великими 
площинами яскраву і живу структуру.

Tschuggen Grand Hotel, Aроса, Швейцарія Житловий будинок Möllmann, 
Білефельд, Німеччина

 ■ створює виразні лінії на площинах 
напівкруглих, увігнутих і опуклих 
дахів.

 ■ для площин з ухилом більше 35°
 ■ довжина картин до 10 м, після 

узгодження з технічним відділом - 
до 16 м

 ■ дуже економне, надійне і міцне 
покриття

 ■ екологічний матеріал без необхід-
ності фарбування



Спортивна арена, Прага, Чехія

RHEINZINK-система на засувні 
планки 

Спосіб з’єднання картин «на планку» 
або рейки є однією з найстарших і 
традиційних систем покрівельно
го ремесла, яка застосовується і по 
сьогоднішній день. Назва «планка на 
засувках» означає один із способів 
поздовжнього з’єднання, при якому 
між картинами укладаються монтаж
ні клямри RHEINZINK з оцинкованої 
сталі. Обидві картини утримуються 
планкою яка закладається зверху на 
клямру. Цей спосіб монтажу переко
нує своєю ефективністю. Попередньо 
профільовані стартові планки і при
микання підвищують якість виконання 
робіт і підкреслюють вишукану естети
ку. Типова для цієї системи структура 
поверхні досягається домінуючими 
поздовжніми широкими планками, які 
створюють при різному освітленні не
повторну гру світлотіні. Ця особливість 
надає додаткові естетичні можливості 
не тільки при покритті покрівлі, але і 
облицювання великих площин фаса
дів. Цікаві варіанти поєднання систем 
«планки на засувках» і техніки двійно
го стоячого фальця.

Інститут образотворчого мистецтва, 
Дрезден, Німеччина

 ■ виразне виділення і наголошення 
ліній фальців через їх широку 
планку 

 ■ застосування на плоских, починаю-
чи від нахилу 5° і стрімких дахах

 ■ спрощений монтаж завдяки попе-
редньо заготовленим елементам на 
заводі

 ■ можлива довжина картин до 30 м
 ■ довговічний і екологічний покрі-

вельний матеріал

Житлова будівля з торгівельними послугами, Варшава, Польща
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Heilbad, Мішкольц, Угорщина

RHEINZINK-система ромбів

Ромби в якості покрівельного покрит
тя користуються зростаючою попу
лярністю. Малі ромби RHEINZINK 
(квадратні і гострокутні) дозволяють 
надійно втілити найбільш непрості 
геометричні форми в архітектурі. До 
класичної області застосування ром
бів відносяться слухові вікна, лукарни, 
завершення димоходів і карнизні ча
стини. Великі ромби RHEINZINK стали 
продовженням системи малих ромбів. 
Великі ромби найкраще виглядають 
на великих площинах фасадів. Вони, 
як подальший розвиток гострокутних 
і квадратних ромбів, переконують не 
лише естетичними особливостями, їм 
притаманні і конструктивні переваги. 
Використання різних розмірів великих 
ромбів відкриває необмежені можли
вості для обробки фасадів. Застосу
вання ромбів зі звичайно вальцьо
ваного матеріалу надає додаткові 
можливості естетичного оформлення. 
Нерівномірне природнє патинування 
звичайновальцьованої поверхні дає 
незвичайні нюанси окремих ромбів і 
поверхні в цілому.

Приватна резиденція, Гамбург, Німеччина Kaplan Residence, Іллінойс, США

 ■ можливість індивідуального під-
бору розмірів ромбів і розкладки 
ромбів

 ■ застосування на будь-яких фор-
мах дахів

 ■ можливість використання системи 
від нахилу ≥ 35°

 ■ надійність та екологічність,  
не потребує фарбування

 ■ три типи натуральної поверхні 
патини

Фото справа: Купол собору San Pietro, Гатінара, Італія
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The Institute Construction and Environment (Institut 
Bauen und Umwelt e.V.) and its members are committed 
towards sustainable building. Joint projects focus on 
analysing the ecological performance of building 
products across their entire life cycle and on the basis 
of scientifi c principles. Transparent disclosure of all 
information including a full life cycle assessment (LCA) 
is performed on the basis of internationally agreed 
standards such as ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804.

Thanks to their responsible commitment, 
our members stand for maximum quality demands 
as regards future-oriented, sustainable building.

Our member RHEINZINK GmbH & Co. KG

is an offi cial partner for sustainable building.

Berlin, 1st January 2004

____________________________________ _____________________________________

Prof. Dr. Ing. Horst Bossenmayer (President) Dr.-Ing. Burkhart Lehmann (Managing Director)

____________________________________ _____________________________________

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.

Panoramastr. 1  
D – 10178 Berlin
Germany

info@bau-umwelt.com
www.bau-umwelt.com
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ління залишається за RHEINZINK. 
Можливість вторинної переробки цин
ку складає більше 95 %, що дозволяє 
надалі зменшити енергоспоживання 
на виробниц тво сплаву.
Виробництво RHEINZINK в процесі 
плавки є безвідходним, тому не вима
гає додаткової попередньої обробки. 

На додаток до зразкових екологічних 
характеристик RHEINZINK переконує 
також з точки зору естетики. Він по
ставлється у різних продукційних лініях 
і версіях. 

PATINA LINE це група класичних видів 
матеріалу RHEINZINK. Звичайно
вальцьований (prePATINA walzblank) 
приймає вид натуральної патини 
протягом часу під впливом атмосфер
них опадів. Патиновані варіанти 
prePATINA blaugrau і schiefergrau з 
першого дня отримують ще на заводі 

Матеріал з майбутнім

В рамках дискусії про застосування 
якісних і довговічних матеріалів в бу
дівництві екологічність будівельних ви
робів набирає все більшого значення 
і впливає на вибір матеріалів архітек
тором. У центрі уваги знаходяться не 
лише довговічність, але й питання еко
номії енергії як при самому виробниц
тві, так і при вторинній переробці.

Для RHEINZINK питання екологічності 
традиційно займає почесне місце. 
Енергоефективне будівництво є 
актуаль ною темою. Велике значення 
для збереження навколишнього сере
довища має вибір матеріалів, який 
робить архітектор чи проектант. У цен
трі уваги знаходяться не тільки довго
вічність, але й економічність виробни
цтва і вторинної переробки. Вторинна 
переробка становить лише 5 % від 
первинних затрат на виробниц тво, а 
вартість вторинної сировини на сьо
годнішній день сягає до 60 % від 
вартос ті вихідної сировини, чистого 
цинку, тому вибір майбутнього поко

класичну і типову для цинку сіроголу
бу або темносіру патину. Варто зау
важити, що варіанти цієї серії під дією 
атмосферних впливів можуть змінити 
свій відтінок залежно від навколишньо
го середовища. Відмінною рисою чер
гової лінії  RHEINZINKPROTECT  є те, 
що сіроголуба і темносіра поверхні 
титанцинку завдяки невидимому по
криттю лаком захищені від старіння на 
тривалий період. 

Завдяки лінії RHEINZINKCOLOR до
ступними стали кольорові види повер
хонь RHEINZINK. Вона відкриває нові 
можливості в області дизайну дахів, 
фасадів і архітектурних деталей, збе
рігаючи при цьому основні технологіч
ні властивості матеріалу RHEINZINK 
під кольоровою поверхнею. В даний 
час матеріал доступний в кольоровій 
гамі: RHEINZINKCOLOR blau, RHEIN
ZINK COLOR ziegelrot, RHEINZINK
COLOR moosgrün, RHEINZINKCOLOR 
perlgold і RHEINZINKCOLOR nuss
braun.

На www.rheinzink.ua Ви можете знайти приклади креативних рішень з RHEINZINK.
На запит ми надішлемо Вам детальну інформацію по програмі поставок RHEINZINK.

1  Сертифікат QUALITY ZINC
2  Сертифікат TÜV 

ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 та 
ISO 50001:2011

3 Сертифікат IGEF
4 Екологічна декларація IBU

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



Різноманітність взамін монотонності - 
нові лінії RHEINZINK

Версії:
prePATINA walzblank
prePATINA blaugrau
prePATINA schiefergrau

Форми поставок:
Листи і рулони, покрівельні та фасадні 
системи, готові системи водовідведен
ня. Архітектурні деталі і профілюван
ня на запит! При необхідності також 
можливе захисне покриття зворотньої 
сторони.

Переваги лінії:

PATINA LINE
Натуральний 
матеріал

Версії:
PROTECT blaugrau
PROTECT schiefergrau

Форми поставок:
Листи і рулони. Профілювання на за
мовлення! 

Переваги лінії:

PROTECT LINE
Довговічне 
благородство

 ■ Натуральний матеріал
 ■ Поверхня з утвореною  
патиною

 ■ Перевірені технологічні  
характеристики

 ■ Для дахів, фасадів,  
водостічної системи і архі
тектурних деталей

 ■ Пластичний і морозостійкий
 ■ Довговічний матеріал і не  
потребує обслуговування

 ■ 100 % придатний для  
вторинної переробки

 ■ Натуральний матеріал
 ■ Поверхня з натуральною  
патиною

 ■ Перевірені технологічні  
характеристики

 ■ Для дахів, фасадів,  
водостічної системи і архі
тектурних деталей

 ■ Пластичний і морозостійкий
 ■ Довговічний матеріал і не  
потребує обслуговування

 ■ 100 % придатний для  
вторинної переробки

Версії (відповідно каталогу кольорів):
COLOR blau
COLOR ziegelrot
COLOR moosgrün
COLOR perlgold
COLOR nussbraun

Форми поставок:
Листи і рулони. Профілювання на за
мовлення!  

Переваги лінії:

 ■ Натуральний матеріал
 ■ Якість матеріалу RHEINZINK з 
кольоровим покриттям PVDF

 ■ Необмежені можливості  
дизайну

 ■ Перевірені технологічні 
характеристики

 ■ Для дахів, фасадів і 
архітектурних деталей

 ■ Пластичний і морозостійкий
 ■ Довговічність
 ■ 100 % придатний для вторинної 
переробки COLOR LINE

COLOR LINE
Необмежений вибір 
дизайну

RHEINZINKPATINA, RHEINZINKPROTECT, RHEINZINKCOLOR і RHEINZINKINTERIEUR 
є зареєстрованими торговими марками RHEINZINK GmbH & Co. KG.
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RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Майдан · вул. Траса Любельска 57
05462 Вйонзовна
Польща

Тел.: +48 22 7899191
Факс: +48 22 7899199

info@rheinzink.ua
www.rheinzink.ua


