
PRIJETNO BIVANJE

Naravni material za več generacij. Za pokrivanje streh, fasadne obloge, odvajanje 
meteorne vode in arhitektonske detajle.

Z NJIM BO IMELO VESELJE TUDI ŠE POTOMSTVO 
VAŠEGA POTOMSTVA!

CHECK IN TO THE WORLD OF ZINC: www.rheinzink.si



RHEINZINK® je naravni material za več generacij – za pokrivanje streh, fasadne obloge, odvajanje 
meteorne vode in arhitektonske detajle. Za novogradnje in sanacije.

Sprostiti se, brati, sanjati, razmišljati, pisati že dolgo odložena pisma ... 
Številne možnosti, ki obetajo udobno počutje. Vsaj občasno izkoristite možnost, in se umaknite za nekaj
trenutkov med vaše štiri stene, ter bodite eno s samim seboj.



Cink je temelj življenja. RHEINZINK® tudi.

Cink je vsepovsod. Je naravna sestavina naše-

ga okolja, temelj življenja. Že več desetletij igra 

kot glavna sestavina inovativnega gradbenega 

materiala sedanjosti, vidno vlogo v mednarodni 

arhitekturni sceni: RHEINZINK® – je zlitina iz fi-

nega cinka s čistino 99,995% in natančno defini-

ranim deležem bakra in titana. Ime je sinonim za 

kakovost in trajno vrednost gradbenega objekta. 

Z materialom RHEINZINK® vsaka arhitektura pri-

dobi na vrednosti.

Načrtujete pokrivanje strehe, odvajanje meteorne 
vode, oblogo fasade, ali želite posebej izpostavi-
ti mansardo, dimnik, nadstrešek, strešne obrobe, 
zid, ali druga gradbena telesa? RHEINZINK® to 
omogoča. Naravni material je izjemno lep, zgle-
dno ekološki in zagotavlja zanesljivo zaščito za 
več generacij. Zaradi izjemnih obdelovalnih la-
stnosti in sposobnosti izvajalcev stavbno klepar-
skih del, je vaše ideje možno z uporabo materiala 
RHEINZINK® uresničiti cenovno ugodno, zane-
sljivo in predvsem tako, da se ohranja vrednost 
vašega objekta. V kolikor se odločite za različico 
materiala RHEINZINK®-„patinirani pro“, boste že 
od prvega dne dalje imeli na objektu eleganten 
optičen izgled dokončne cinkove patine, brez, da 
bi se zaradi tega morali odpovedati pozitivnim 
lastnostim naravne površine. Kdaj bo RHEIN-
ZINK® postal temelj vašega življenja?



RHEINZINK® je idealni material za „klasično in moderno“.
Z njim bo imelo veselje tudi še potomstvo vašega potomstva.

Osebni stil, izražanje individualnosti z individualno arhitekturo, sodi bržkone k privilegijem, ki najbolj 
razveseljujejo vsakega investitorja. Najbolj popolno se lahko uresniči, v kolikor ne upoštevamo samo hitro 
minljivo modo ali trende. In zraven sodi seveda tudi brezčasen material: RHEINZINK®.

Brezčasna lepota namesto hitro minljivega trenda.
RHEINZINK® je material za več generacij!



Streha nad glavo: Zanesljiva zaščita pred vremen - 

skimi vplivi in kot daleč vidni stilni element po-

membna možnost izražanja svoje osebnosti. Z 

materialom RHEINZINK® postavljate znak, ki ga - 

rantira funkcionalnost in estetiko za več desetletij. 

Ali klasično elegantno ali moderno avantgardi-
stično: Strehe iz materiala RHEINZINK® je mo-
žno oblikovati fleksibilno, so brezčasno lepe in 
se harmonično vključujejo v vsako arhitektonsko 
okolje. Z izbiro materiala RHEINZINK® za strešno 
kritino sprejmete dobro odločitev za vse življenje. 
In za življenje vaših otrok – kajti dolga življenj-
ska doba in brezčasna lepota omogočata, da 
RHEINZINK® tudi po več generacijah še vedno 
naredi dober vtis.



RHEINZINK® je več kot samo fasada.

RHEINZINK®-fasadne obloge odpirajo prosto pot za oblikovalsko svobodo.
Kdaj boste vi uresničili vaše individualne bivalne sanje z materialom RHEINZINK®?

Kaj je lahko lepše, kot prijeten občutek, ko prideš domov. Vrniti se v svoj svet, ki zrcali vse to, kar menimo, 
da je za nas in za družino prijetno in vredno življenja. Si boste tudi vi ustvarili takšen kozmos? 
Ustvarite si tudi vi delček kakovosti življenja.



Kakovost za vse življenje. In kakovost življenja.

RHEINZINK®-dodatki: Z njimi stilno poudarite mansardo, 
dimnik, nadstrešek, balkon, strešno čelo, strešne obrobe in zid. 

Fasada: Je ogledalo hiše in predstavlja vaš oseb-

ni stil na prav poseben način. Ravno pri fasadah 

odpira uporaba v prihodnost usmerjenih mate-

rialov prosto pot za oblikovalsko svobodo. S 

fa sadami iz materiala RHEINZINK® nastajajo 

objekti s karakterjem. Fasada tako postane vi-

zitka arhitekture. 

Ne glede za katero izmed oblik se odločite: Fa-
sade iz materiala RHEINZINK® so brezčasno 
lepe, ne potrebujejo vzdrževanja in zagotavljajo 
zanesljivo zaščito za več desetletij. Omogočajo 
rešitve za vsak okus.

Toda, tudi če se ne odločite za RHEINZINK®-
fasado, lahko mansardo, dimnik, nadstrešek, bal - 
kon ali strešno čelo, stilno poudarite z materialom  
RHEINZINK®. RHEINZINK® je pač več kot „samo“  
fasada: Je bistveni element oblikovanja. Del ka-
kovosti življenja. V kakovosti za vse življenje.
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RHEINZINK® sistem odvajanja 
meteorne vode – več kot le sešte-
vek elementov!

 1 Polkrožni žleb
 2 Odkapni profil
 3 Zaščita pred padajočim listjem
 4 Žlebna tračnica/žlebna kljuka
 5 Žlebna zapora
 6 Žlebni vogal
 7 Žlebni kotliček
 8 Cev s kolenom
 9 Koleno
 10  Univerzalno držalo za odtoč-

no cev („nevidno“ držalo za 
odtočno cev) z objemko za 
strelovod

 11 Lovilec deževnice
 12 Patentirana visokofrekvenčno
  varjena odtočna cev
 13 Revizijski pomični element
 14 Stoječa cev 

RHEINZINK®-proizvodi niso pocinkani in ne premazani. Proizvedeni so vseskozi iz 
materiala RHEINZINK®. Kdaj se boste odločili za 100% rešitev?

Tudi odvajanje meteorne vode je lahko lepo, kar 
je nenazadnje odvisno tudi od izbire materiala. 
S sistemom za odvajanje meteorne vode iz ma-
teriala RHEINZINK®-„patinirani pro“ pridobi celo 
pogosto neopazno odvajanje meteorne vode na 
estetski vrednosti. Vsi proizvodi sistema s preko 
500 različnimi posameznimi elementi so 100% 
proizvedeni iz materiala RHEINZINK®. Elementi 
niso pocinkani niti ne premazani, temveč vseskozi 
masivni. Z odločitvijo za RHEINZINK® pridobi-
te odličen, medsebojno usklajen sortiment samo 
enega proizvajalca, ki izpolnjuje vse funkcio-
nalne in optične zahteve. Z njim postane nujnost 
odvajanja meteorne vode izrazna oblika arhitek-
tonskega oblikovanja.

RHEINZINK®-sistem odvajanja meteorne vode – 
Kos za kosom do trajne vrednosti!



Voda vedno najde pot navzdol. Določite najlepšo pot!

Več raznolikosti ne obstaja – to velja za vse naše 

RHEINZINK®-proizvode. Tudi strešni žlebovi in 

odtočne cevi nudijo več raznolikosti kot si mogo-

če mislite: polkrožni ali oglati – enostavni ali ek-

stravagantni – v naravni, modrosivi ali temnosivi 

površini. In z veliko dodatne opreme: učinkovita 

zaščita pred padajočim listjem, ekonomični lovi-

lec deževnice, posebno stabilna odtočna cev.

Naš sistem odvajanja meteorne vode je z več 
kot 500 elementi najobsežnejši sistem na trgu. 
Kar za vas pomeni: Brez kompromisov – tudi pri 
čisto posebnih željah, zahtevah ali oblikah. Kar 
pa pomeni tudi, da boste imeli korist od znanja 
in izkušenj vodilnega podjetja na trgu in da se 
lahko zanesete na preizkušen sistem uveljavljene 
blagovne znamke. Svetovno edinstveni sta naši 
patinirani površini, ki zagotavljata dokončen 
enakomeren izgled cinkove patine neposredno 
iz tovarne. Patina, ki tudi po preteku več let izgle-
da tako žlahtno kot prvi dan, ki majhne praske 
hitro skrije, da jih lahko kmalu pozabimo. In to 
čisto samostojno.

RHEINZINK®-naravni RHEINZINK®-„patinirani pro modrosivi” RHEINZINK®-„patinirani pro temnosivi”



Želite več vedeti o naravni gradnji z materialom RHEINZINK®? Pokličite nas!
Z veseljem vam bomo zaupali detajle o edinstvenem masivnem materialu z ekološko deklaracijo!



Kurzfassung

Umweltdeklaration

Environmental
Product-Declaration

ARBEITSGEMEINSCHAFT 

UMWELTVERTRÄGLICHES 

BAUPRODUKT E.V. 
www.bau-umwelt.com

 

Programmhalter

RHEINZINK GmbH & Co. KG 

Bahnhofstraße 90 

D-45711 Datteln  

Deklarationsinhaber

AUB-RHE-11105-D  Deklarationsnummer

RHEINZINK®-Titanzink 

 

Diese Deklaration ist eine Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und beschreibt die  
Umweltleistung der hier genannten Bauprodukte. Sie soll die Entwicklung des umwelt- und  
gesundheitsverträglichen Bauens fördern.  
In dieser validierten Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offengelegt. 

Deklarierte 
Bauprodukte

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Führen des Zeichens der Arbeitsgemeinschaft.  
Es gilt ausschließlich für die genannten Produkte, drei Jahre vom Ausstellungsdatum an.  
Der Deklarationsinhaber haftet für die zugrunde liegenden Angaben und Nachweise.  

Gültigkeit

Die Deklaration ist vollständig und enthält in ausführlicher Form: 
- Produktdefinition und bauphysikalische Angaben 
- Angaben zu Grundstoffen und Stoffherkunft 
- Beschreibungen zur Produktherstellung 
- Hinweise zur Produktverarbeitung 
- Angaben zum Nutzungszustand, außergewöhnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase 
- Ökobilanzergebnisse  
- Nachweise und Prüfungen 

Inhalt der Deklaration

 

20. Dezember 2005 Ausstellungsdatum

 

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (Präsident der AUB) 

 

 

 

 

Unterschriften

 
Diese Deklaration und die zugrundegelegten Regeln wurden gemäß ISO 14025 durch den 
unabhängigen Sachverständigenausschuss (SVA) geprüft.  Prüfung der Deklaration

  

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Vorsitzender des SVA)   Dr. Eva Schmincke (Prüfer vom SVA bestellt) 

Unterschriften

Seveda je RHEINZINK® ekološki!
Gradite v harmoniji z naravo! 

Ekološka sprejemljivost in trajnost gradbenih 

proizvodov pridobivata na pomenu. Vidik, 

kateremu RHEINZINK® tradicionalno posveča 

velik pomen. Že pri pridobivanju in predelavi 

surovine so postavljena ekološka merila: Po-

raba energije je ekstremno majhna. RHEIN-

ZINK® ima izredno dolgo življenjsko dobo in 

ga je možno 100% reciklirati.

Obstaja samo nekaj gradbenih materialov, 
katerih ekološka bilanca je bila podobno pozi-
tivno ocenjena kot pri materialu RHEIN ZINK®. 
Naravni material je bil po obsežni oceni ce-
lotnega življenjskega ciklusa – pridobivanja 
surovine, predelave, uporabe in reciklaže 
– s strani gremija ustanove AUB (Arbeitsge-
meinschaft umweltverträgliches Bauprodukt) 
deklariran kot ekološko sprejemljiv gradbeni 
proizvod skladno z DIN ISO 14025, tip III. 

Uporaba materiala RHEINZINK® prispeva 
k trajnemu varovanju naravnih virov in s tem  
k varovanju našega okolja. Z materialom 
RHEINZINK® gradite v harmoniji z naravo.



Smo zbudili vaše zanimanje? Z veseljem vam pošljemo podrobnejše informacije o naravni gradnji z materialom RHEINZINK®!

RHEINZINK, Ulica bratov Babnik 10, SI-1000 Ljubljana, Tel. +386 (1) 510 10 86, Fax: +386 (1) 510 10 87
E-Mail: info@rheinzink.si, www.rheinzink.si
RHEINZINK AUSTRIA GMBH, Industriestraße 23, A-3130 Herzogenburg, Tel. +43 (2782) 85247-0, Fax: +43 (2782) 85191
E-Mail: info@rheinzink.at, www.rheinzink.at

RHEINZINK®-naravni RHEINZINK®-„patiniranipro modrosivi” RHEINZINK®-„patiniranipro temnosivi”

CHECK IN TO THE WORLD OF ZINC: 
www.rheinzink.si

Amerika
Avstralija/Nova Zelandija
Avstrija
Azija
Baltik

Belgija/Luksemburg
Bosna in Hercegovina
Češka
Danska
Francija

Hrvaška
Italija
Južna Afrika
Madžarska
Nemčija

Nizozemska
Norveška
Poljska
Romunija
Rusija

Slovaška Republika
Slovenija
Srbija
Španija/Portugalska
Švedska/Finska

Švica
Turčija
Ukrajina
Velika Britanija
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RHEINZINK® je dobavljiv v treh različicah: 
RHEINZINK®-naravni pridobi sčasoma po na-
stanku patine klasičen modrosiv izgled. RHEIN-
ZINK® -„patinirani pro modrosivi“ in RHEINZINK®-
„patinirani pro temnosivi“, imata že ob dobavi 
tipičen modrosiv ali temnosiv optičen izgled pa-
tine, brez, da bi se zaradi tega morali odpove-
dati pozitivnim lastnostim naravne površine. Ne 
glede, za katero izmed različic se odločite: Vse 
tri izpolnjujejo najvišje kriterije kakovosti in so pro-
stovoljno preverjene v skladu s QUALITY ZINC-
katalogom kriterijev.

RHEINZINK® – Material, da bodo vaše sanje postale resničnost.
Vse dobre stvari so tri!

Trajna vrednost
Za naš material RHEINZINK® vam zagotavljamo 
garancijo nad zakonsko določenim jamstvom.

Garancijska doba znaša pomirjujočih 40 let. To 
zagotavlja varnost. 


