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RHEINZINK
RHEINZINK®-zaščita pred listjem
Vsako jesen je pred lastniki objektov

Za vse možne izvedbe odkapa

dobro

Montaža brez dvigovanja opeke

poznan

problem:

Listje

v

žlebovih ovira nemoteno odtekanje

Pritrjevanje ni potrebno

meteorne vode iz strešnih površin.

Nemoteno odtekanje vode

Trajno rešitev predstavlja iz zunanjosti

Od zunaj nevidno

RHEINZINK®-zaščita

nevidna
listjem

–

profil

iz

pred

perforirane

pločevine, ki se ga enostavno in varno
položi v polkrožne žlebove. Listje
obleži

na

zaščiti

iz

perforirane

pločevine, in ko se listje posuši, ga
veter odpihne. Prednosti:

Celoletna zaščita
Možna naknadna namestitev
Tehnično zaščitena proizvodna
geometrija
Okolju prijazen gradbeni proizvod
Material RHEINZINK® „QUALITY ZINC”

Odkap s prosto visečim strešnim žlebom

Odkap z odkapno pločevino

Odkap za streho z dvojnim stoječim
zgibom/letvenim sistemom

RHEINZINK®-zaščita pred listjem
Zanesljivo odvajanje meteorne vode
iz strešnih površin je odvisno od
številnih faktorjev: Listje, veje, gnezda
ptičev, ipd. lahko v najslabšem
primeru vodijo do popolne zamašitve
sistema za odvajanje meteorne vode.
Preliv padavinskih vod iz žlebov
povzroča umazanijo na fasadi in
nastajanje plesni v stanovanjskih
prostorih.
V
zimskih
mesecih
nastajajo na žlebovih pogosto tudi
ledene sveče. Čiščenje žlebov,
iztočnih nastavkov, žlebnih kotličkov,
priključnih vodov in/ali odtočnih
vodov, zahteva veliko časa in
povzroča veliko stroškov.

če je nameščena pri odkapni pločevini
za kritino s stoječim zgibom. Tudi pri
žlebovih, pri katerih sega opeka
zaradi strmega strešnega nagiba
globoko
v
žleb,
je
možno
RHEINZINK®-zaščito pred listjem brez
težav namestiti tudi naknadno.

Nevidna zaščita
Za zunanjega opazovalca objekta je
RHEINZINK®-zaščita pred listjem
popolnoma nevidna. Optičen izgled
odkapnega detajla ostane zatorej
popolnoma neokrnjen.

Trajna rešitev
RHEINZINK®-zaščita pred listjem
preprečuje navedene neprijetnosti.
Perforirani pločevinasti profil, dolžine
2 m, se položi v polkrožne žlebove
različnih dimenzij, ki brez pritrjevanja
trajno in zanesljivo varuje strešne
žlebove. Poleg tega ni pomembno, ali
se perforirana pločevina za žlebove
namesti pri strehi pokriti z opeko, ali

Zanesljivo in enostavno
Funkcioniranje RHEINZINK®-zaščite
pred listjem je ravno tako enostavno
kot učinkovito. Listje obleži na zaščiti
iz perforirane pločevine, in ko se listje
posuši, ga veter odpihne. Večje
nečistoče sploh ne prodrejo v žleb, in
jih je zatorej lahko odstraniti. Tudi pri
močnejšem odpadanju listja in
močnejših
padavinah,
zagotavlja
tehnično
zaščitena
proizvodna
geometrija, permanenten pretok vode
in s tem permanentno funkcioniranje
sistema za odvajanje meteorne vode.
20 mm nad zaščito pred listjem stoječ
žlebni zvitek, pri posebno močnih
padavinah, preprečuje zastoj in preliv
vode prek žlebov.

Merilo kakovost
RHEINZINK®-zaščita pred listjem je v
celoti
izvedena
iz
materiala
RHEINZINK®. Material RHEINZINK®
ustreza najvišjim ekološkim kriterijem,
in je bil po obsežni oceni celotnega
življenjskega ciklusa - pridobivanja
surovine, predelave, uporabe in
reciklaže - s strani institucije »AUB –
Arbeitsgemeinschaft
Umweltverträgliches Bauprodukt« certificiran kot
ekološko
sprejemljiv
gradbeni
proizvod. S certificiranjem v skladu s
standardom DIN EN ISO 9001:1994
in s strani institucije TÜV Rheinland
/Berlin
Brandenburg
podeljenim
znakom QUALITY ZINC (Kontrolna št.
424-030012)
izpolnjujejo
vsi
RHEINZINK – proizvodi najvišje
kriterije kakovosti in so prostovoljno
preverjeni v skladu s Quality Zinc
katalogom kriterijev.

Dobavljive velikosti
Dolžina 2 m, za polkrožne strešne
žlebove
Nazivna velikost
strešni žleb
25
28
33
40

Širina zaščite pred
listjem/ca.
100
115
140
175

mm
mm
mm
mm

Številka proizvoda

111
111
111
111

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

8000
8001
8002
8003

