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RHEINZINK®-UDS-rýhovaná spojka

RHEINZINK®- systém otočných háků

RHEINZINK®-balkonový zástrčný žlab

RHEINZINK®-měkký zinek

RHEINZINK®-AERO 63

RHEINZINK®- sběrač dešťové vody

Ve výzkumném a vývojovém oddělení

firmy RHEINZINK stále vznikají výrobní

novinky orientované na praxi. Pomáhají

řemeslníkům při každodenní práci na

stavbě a zároveň zvyšující jejich konku-

renceschopnost. Každá z těchto inovací

RHEINZINK® – inovace pro praxi
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společnosti RHEINZINK® umožňuje klem-

píři efektivnější a hospodárnější práci.

I v budoucnosti se můžete těšit na další

praktické novinky orientované na využití

v stavebně -klempířské praxi.



RHEINZINK®-UDS-
rýhovaná spojka
Pomocí podložených profilo-
vaných spojek “UDS- rýhova-
ná spojka” z materiálu RHEIN-
ZINK® lze bez problémů spo-
jovat jednotlivé díly oplecho-
vaní. Geometrie profilování
spojky zamezuje kapilárnímu
pronikání dešťové vody pod
plechování.
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RHEINZINK®- systém
otočných háků
Tento patentovaný systém
otočných háků podstatně
usnadňuje a urychluje montáž
střešních žlabů. Skládá se z
montážní lišty s drážkou (C -
profil) a ze žlabových otoč-
ných háků. Montážní lišta se
připevňuje vruty přímo na
okapnici nebo na svislou stěnu.

Na Vaše přání Vám rádi poskytneme podrobnější informace o
jednotlivých RHEINZINK®- inovacích.

RHEINZINK® - inovace: praktické a hospodárné

RHEINZINK®-AERO 63
63 % volného ventilačního
průřezu děrovaného plechu
RHEINZINK®-AERO 63 zna-
mená oproti běžným děrova-
ným plechům zlepšení venti-
lace o 25 %. Lze tak snadněji
docílit splnění nároků pro-
jektantů a požadavků odbor-
ných směrnic.

RHEINZINK®-balkonový
zástrčný žlab
RHEINZINK®-balkonové zá-
strčné žlaby nevyžadují použití
žlabových háků: díky jejich
samonosnému profilu je možné
je jednoduše a bezpečně za-
sunout do lišty s drážkou ve
tvaru C známé z RHEINZINK®-
systému otočných háků.

RHEINZINK®-měkký zinek
RHEINZINK® - měkký zinek
umožňuje díky své schopnosti
drážkovaní a snadného pájení
provádět opticky náročná
napojení u skládaných krytin.
Svojí tvárností ulehčuje tento
materiál odborné provádění
přechodů a detailů (napojení
na komíny, vikýře, vzestupné
zdi atd.).

RHEINZINK®- sběrač
dešťové vody
RHEINZINK®-sběrač dešťové
vody byl vyvinut pro snadné
a efektivní zachycení dešťové
vody. Oddělovačem dešťové
vody lze velmi jednoduchým
a účinným způsobem zachytit
nejméně 60 % sváděných
dešťových vod.


