RHEINZINK® - Program za odvajanje meteorne vode:
Sistemsko odvajanje meteorne vode
RHEINZINK ® - program za odvajanje

Popoln program za odvajanje meteorne vode

meteorne vode zagotavlja varnost in od-

Dolga življenjska doba brez vzdrževanja

lično medsebojno usklajeno ponudbo.

Visoka ekonomičnost

Proizvedeni iz materiala RHEINZINK® -

Odlična medsebojna usklajenost posameznih
elementov

titancink – Made in Germany – prepričajo
vsi produkti z dodelano funkcionalnostjo,

Prednosti barvne kovine

estetskim izgledom in gospodarno ka-

Zahtevna estetika, individualna oblikovalska
raznolikost

kovostjo. Odvajanje meteorne vode s pro-

Polkrožne, štirioglate in posebne oblike

izvodi RHEINZINK® ne zagotavljajo le

RHEINZINK® - „naravni”, „modrosiv” in „temnosiv”

dolgo življenjsko dobo brez vzdrževanja,

RHEINZINK® - „QUALITY ZINC”

temveč izpolnjujejo tudi najvišje ekološke

Montažo izvede vaš izvajalec kleparskih del

zahteve.

Ekološki certifikat

Visoke zahteve
Sodobni sistemi za odvajanje meteorne
vode morajo izpolnjevati številne zahteve:
Brezkompromisna kakovost in visoka ekonomičnost sta danes ravno tako samoumevni kot estetski izgled in izrazita ekološka
skladnost.
RHEINZINK® - Sistemsko

odvajanje
meteorne vode
RHEINZINK nudi s programom za odvajanje meteorne vode sistem končnih proizvodov, ki zahteve izpolnjujejo suvereno
in prepričajo s svojo izredno dolgo življenjsko dobo.
Vsi proizvodi RHEINZINK® -programa za
odvajanje meteorne vode so proizvedeni
na najsodobnejših proizvodnih napravah.
Visoka kakovost je zagotovljena z ohranjanjem minimalne proizvodne tolerance
in permanentnim nadzorom.
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Zahteve ekonomičnosti
Odlična medsebojna usklajenost in kompatibilnost posameznih elementov omogoča strokovnjakom preprosto montažo
in kombinacijo različnih sistemskih elementov. Nastanek naravnega zaščitnega
sloja (patine) na površini omogoča, da
RHEINZINK® - proizvodi izpolnjujejo svoj
namen več desetletij brez vzdrževalnih
del. Ob tem nudi celovitost RHEINZINK® -

programa varnost, odličen medsebojno
usklajen koncept „iz ene roke”.
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Optične zahteve
Brezkompromisno oblikovanje objektov
zahteva od sistema za odvajanje meteorne vode poleg ustreznih tehničnih lastnosti tudi optično fleksibilnost: RHEINZINK® - proizvodi, dobavljivi v naravni,
modrosivi in temnosivi površini harmonirajo
z vsemi obdajajočimi materiali v okolici
in omogočajo visoko oblikovalsko svobodo. Poleg polkrožnih in štirioglatih
žlebov zagotavljajo številne posebne
oblike individualnost brez meja.
Kakovost kot merilo
RHEINZINK® - je titancink „Made in Germany”. S certifikatom po DIN EN ISO
9001 pridobljenim leta 2000 in znakom
QUALITIY ZINC (kontrolna št. 424030012) podeljenim s strani ustanove
TÜV Rheinland/Berlin–Brandenburg,
izpolnjujejo RHEINZINK® - proizvodi najvišje kakovostne kriterije in so hkrati
prostovoljno preizkušeni po QUALITIY
ZINC katalogu kriterijev. Material
RHEINZINK® je bil po obsežni oceni
celotnega življenjskega ciklusa s strani
neodvisnega združenja AUB certificiran
kot ekološko sprejemljiv gradbeni proizvod.
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Primer uporabe:
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1 Zaključni element/
žlebna zapora
2 Polkrožni žleb
3 Tračnica za žleb/
držalo za žleb
4 Kotni žlebni element
5 Žlebni izpust/
žlebni kotliček
6 Cevno koleno
7 Cevna objemka
8 Patentirana visokofrekvenčno
varjena odtočna cev
9 Element s stranskim izlivom
z nastavkom za cev
10 Revizijski element
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