
TYTAN-CYNK MADE IN GERMANY

FORMOWANIE BEZ GRANIC
Projektowanie elewacji z użyciem blach perforowanych RHEINZINK





Ponadczasowa elegancja na zewnątrz i całkowita naturalność wewnątrz. Trwałość, długowieczność, niezawodność  

i plastyczność – RHEINZINK jest materiałem, któremu mogą Państwo zaufać. Jest to całkowicie bezpieczny materiał, stosowany 

przy wykonywaniu dachów, elewacji oraz odwodnieniach. Ten szlachetny i naturalny materiał, wykonany ze stopu rektyfikowa-

nego cynku o czystości 99,995% zyskał światową renomę prawie pół wieku temu. Od 40 lat materiał RHEINZINK daje to, co 

inni odkrywają jako nowość dopiero teraz. Urzekając swoją jakością i ponadczasowym pięknem to naturalne tworzywo jest wzo-

rem ekologiczności. Nie wymagając żadnej konserwacji czy pielęgnacji wytycza nowe kierunki poprzez swoją trwałość liczoną 

w pokoleniach. Dzięki RHEINZINK sprostanie wysokim wymogom zrównoważonego budownictwa staje się bardzo proste.

Tworzywo z przyszłością
Aktualny raport na temat zmian klima-
tycznych spowodował, że zagadnienie 
trwałości znalazło się jeszcze bardziej 
w centrum uwagi. W ciągu najbliższych 
dziesięcioleci zrównoważone budow-
nictwo stanie się standardem. Z tego 
też względu zastosowanie naturalnego 
tworzywa w postaci materiału RHEIN-
ZINK nabiera dodatkowego znaczenia. 
Dachy i elewacje pokryte materiałem 
RHEINZINK wprowadzają nie tylko 
zmiany, ale harmonijnie komponują się 
z każdym krajobrazem architektonicz-
nym. Czy to w stylu klasycznej elegancji 
czy też nowoczesnej awangardy – Pań-
stwa budowa zawsze pozostaje w zgo-
dzie z naturą.

NIE OCYNKOWANY. NIE POWLEKANY. 
RHEINZINK JEST STOPEM. TRWAŁYM Z NATURY.

Trzy naturalne warianty
Ten jedyny w swoim rodzaju, jednorod-
ny materiał opatrzony ekologicznymi 
certyfikatami dostępny jest w trzech od- 
mianach. Pierwsza to RHEINZINK go-
łowalcowany – z biegiem czasu pod 
wpływem czynników atmosferycznych 
nabiera naturalnej, szaroniebieskiej pa- 
tyny. Kolejne to dwie odmiany RHEIN-
ZINK „patyna pro”, które dzięki unikal-
nemu na rynku światowym procesowi 
wstępnego patynowania, charakteryzu-
ją się elegancką powierzchnią równo-
miernej patyny cynkowej już od pierw-
szego dnia. Ponieważ w tym procesie 
nie mamy do czynienia z powłoką, nie 
zaburza to w żaden sposób pozytyw-
nych właściwości naturalnej powierzch-
ni blachy.

RHEINZINK „patyna pro szaroniebieska”  
charakteryzuje się estetyczną, szaro-
niebieską optyką, która na blasze go - 
łowalcowanej wytwarza się dopiero 
w ramach naturalnego oddziaływania 
warunków atmosferycznych. Z kolei ma-
teriał RHEINZINK tytan-cynk „patyna pro 
grafit” stanowi ciemną odmianę tego 
ekologicznego materiału, który ma szla-
chetny grafitowy odcień. Wszystkie trzy 
warianty materiału są jedyne w swoim 
rodzaju – charakteryzują się wyjątkową 
podatnością na formowanie, plastycz-
nością oraz wybitnymi właściwościami 
związanymi z trwałością, ekologią i 
zrównoważonym budownictwem. 



Projektowanie elewacji 
z materiału RHEINZINK
Pod pojęciem projektowania elewacji 
oferujemy Państwu dalsze możliwości 
kształtowania okładzin elewacyjnych z 
użyciem materiału RHEINZINK. Poprzez 
indywidualne zastosowanie technologii 
perforowania, wytłaczania lub wycina-
nia udaje się osiągać bardzo intere-
sujące efekty. Użycie naturalnego lub 
sztucznego światła umożliwia uzyska-
nie intrygujących efektów, za pomocą 
których można w niesamowity sposób 
optyczne wpłynąć na oddziaływanie 
elewacji lub całego budynku (zarów-
no w dzień, jak i w nocy). Powstająca 
stopniowo na blasze pod wpływem 
działania warunków atmosferycznych 
naturalna patyna zapewnia dodatkowy 
efekt – podkreśla odcienie kolorystyczne 
powierzchni elewacji.

RHEINZINK to więcej niż elewacja. 
Dzięki elastyczności i łatwej podatno-
ści na obróbkę naturalnego materiału, 
projektowanie powierzchni z użyciem 
perforowanego materiału RHEINZINK 
otwiera olbrzymie możliwości dla twór-
czej przestrzeni – projektowanie elewa-
cji nie ma granic.

Elewacja służy przede wszystkim do ochrony przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W zakresie tych funkcji, 

systemy elewacyjne RHEINZINK udowodniły swoją skuteczność przez wiele dziesięcioleci. Oprócz trwałości i bezpieczeństwa 

systemy te przejmują także zadania w zakresie estetycznym – krótko mówiąc, mają swój własny szczególny styl. Poprzez felco-

wanie, zaokrąglanie, wytłaczanie lub perforowanie materiału RHEINZIK powstają budynki z charakterem. Właśnie tak elewacja 

staje się wizytówką architektury.

Struktura trójkątnej perforacjiStruktura siatek cięto-ciągnionych,  
delikatnie lub mocniej perforowanych



Wydobądź więcej z powierzchni
Na niniejszych stronach przedstawia-
my Państwu różne możliwości projek-
towania powierzchni lub kształtowania 
elewacji za pomocą materiału RHEIN-
ZINK. Przedstawione zostały zarówno 
warianty podświetlone, jak i nieoświe-
tlone.

Wynik bazujący na doświadczeniu
Wszystkie rozwiązania w zakresie 
perforowanych powierzchni blachy 
bazują na systemach elewacyjnych 
RHEINZINK. Systemy te sprawdziły się 
w praktyce – od lat przekonują swoją 
trwałością i estetyką.

Podążaj za swoją ideą!
Oprócz przedstawionych tutaj przykła-
dów, można opracować wiele innych 
kreatywnych przykładów perforacji. 
Proszę podążać za swoimi pomysłami, 
a my przedstawimy rozwiązania.

Warianty otworów o średnicy
5, 10 i 20 mm (kombinacja)

Struktura okrągłej perforacji Struktura prostokątnej i kwadra-
towej perforacji w połączeniu  
z wytłaczaniem
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Jeżeli życzą sobie Państwo dowiedzieć 
się więcej o zrównoważonym budow-
nictwie i naszym naturalnym materiale, 
prosimy o kontakt z nami!
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RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan 105
05-462 Wiązowna
Polska

tel.: +48 22 7899191
faks: +48 22 7899199

info@rheinzink.pl
www.rheinzink.pl


