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A még értékesebb épületek tervezéséhez – kérje tervezési útmutatónkat!

RHEINZINK®

„patinapro”
blue-grey

RHEINZINK®

„patinapro”
graphite-grey

AZ ELEGANCIA KULCSA...

Az elõpatinásított RHEINZINK®-lemezek színe

több színbõl összetett árnyalat, így színeltéré-

sek elõfordulhatnak. Ez azonban nem hiba

– éppen ellenkezõleg, a többféle árnyalat a

természetes anyagok elegáns kisugárzásának

velejárója – mint ahogy a kõburkolatoknál is.

A szín a beépítést követõen azonban már

néhány hónapon belül a kiegyenlítõdés, az

egyenletes felületi megjelenés irányába vál-

tozik, egységes hatásúvá „érik össze”.

RHEINZINK®

„standard”
natúr felület

RHEINZINK® – MERT EGY NEMES
ANYAG, TERMÉSZETES FELÜLETTEL
AZÉRT MÉGISCSAK MÁS...!
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A RHEINZINK® standard lemezek felülete az idõ

múlásával patinásodik és egy-két éven belül eléri

a RHEINZINK®-re oly jellemzõ klasszikus szürke

árnyalatot. 

De Ön választhatja ezt a lemezt „antikolt” felületû

változatban is, két féle árnyalatban: „blue-grey”

és „graphite-grey”. Ezek már az elsõ pillanattól

a nemes anyag patinás eleganciáját nyújtják a

HÁZ-nak – még homlokzatokon és nagy lejtésû

tetõkön is.

Míg mások lemezüket színes védõréteggel vonják

be, hogy megvédjék annak anyagát az idõjárás

viszontagságaitól, addig a RHEINZINKegy olyan

ötvözetet dolgozott ki, ami teljes keresztmet-

szetében maga a védõréteg. Így az idõ múlása

nem tesz kárt benne, a felülete pedig a termé-

szetes patinásodással egyre szebbé válik.

fedõréteg: RHEINZINK® titáncink
szín: RHEINZINK® titáncink

szín: RHEINZINK® titáncink
fedõréteg: RHEINZINK® titáncink

lemez: RHEINZINK® titáncink



... hiszen minden építész tudja, hogy egy természetes kõburkolat mindig
tartósabb értéket sugároz, mint egy hamar „erodálódott”  kinézetûre
váltó mûkõfelület. 
Miért lenne ez az épületek fém burkolatainál másképp? 

Végre itt van...! egy nemes anyagú fémlemez, amely mindenféle festés vagy bevonat
nélkül is a tökéletesség exkluzív eleganciáját sugározza – sõt ezt éppen bevonat
nélküli, természetes felülete teszi lehetõvé....

A természetes EREDETI mindig szebbé teszi az általunk tervezett HÁZAT, mint a cinkszürkére
festett utánzatok. Ez az évek múlásával különösen szembeötlõ. Ettõl válik a nemes anyagú,
természetes felületû RHEINZINK® az elegancia kulcsává, a valódi építészeti érték létrejöttének
forrásává. Értékes épület csak értékálló anyagokból jöhet létre! 
Az olyanokból, mint a RHEINZINK®!


