
RHEINZINK – GELECEĞİN MALZEMESİ
RHEINZINK çinko, bakır ve titanyumdan 
oluşan %99,995 saflıkta bir çinko alaşı
mı olup kendi alanında bir dünya mar
kasıdır. Bu malzeme, günümüz yapı  
sektörünün gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla geliştirilmiş olup mükemmel iş
leme kalitesi ile de dikkat çekmektedir. 
Uzun kullanım ömrü, bakım gerektirme
mesi ve estetik açıdan etkileyici görünümü 
nedeniyle RHEINZINK, geleceğin mal
zemesi olarak nitelendirilmektedir.

RHEINZINK, doğal yollarla patina taba
kası oluşturan yüzey alternatifinden renk
li versiyonlara kadar 4 farklı ürün grubu 
sunmaktadır. INTERIEUR LINE ile iç me
kan tasarımlarına da olanak tanımaktadır. 
RHEINZINK Takımı, verdiği kapsamlı hiz
met ile uygulayıcıları, inşaat firmalarını ve 
mimarları ihtiyaçları doğrultusunda des
teklemektedir.

Çatı ve cephe kaplamaları, yağmur in-
dirme sistemleri ve mimari detaylar için 
kaliteli ürünler 

DIN EN ISO 9001:2008 kriterlerine 
göre güvence altına alınmış kalite

EN 15804, ISO 14025, Tip III kriterlerine 
göre örnek derecede ekolojik yapı 
malzemesi
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Yapı Aksesuarları
RHEINZINK geleneksel veya modern tüm 
yapı malzemeleri ile uyum gösterir. Baca, 
kuşluk (güvercinlik) ve kalkan duvarları 
gibi mimari bileşenler, RHEIN ZINK ile 
birer yapı unsuru haline gelir. Malzeme
lerin kolaylıkla şekillendirilebilmesi yapı
ların detaylarında estetik zenginlik sağlar. 
Bu özellikleri nedeniyle RHEINZINK ürün
leri esnek bir mimari bileşen olarak yapı
lara değer katar.

Yağmur İndirme Sistemleri
RHEINZINK Yağmur İndirme Sistemi, me
tal drenaj sistemlerinde ihtiyaçları karşı
lamak üzere geliştirilmiş, bakım gerektir
meyen uzun ömürlü bir sistemdir. Birbiriyle 
mükemmel derecede uyum gösteren 500 
parçanın üzerinde elemanı ile hatasız ve 
kaliteli bir sistem garanti etmektedir. Sis
temin RHEINZINKprePATINA bright 
rolled, RHEINZINKprePATINA bluegrey 
ve RHEINZINKprePATINA graphitegrey 
olmak üzere 3 farklı yüzey alternatifi 
mevcuttur.

Çatı ve Cephe Kaplamaları
RHEINZINK, çatı ve cephe kaplamaları 
için uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen 
ideal bir alternatiftir. Nesiller boyu garan
tili, bakım ve tamirat gerektirmeyen kul
lanımı, kolay işlenebilirliği, çevresel du
yarlılığı ve görsel zenginliği nedeniyle 
“Yapı ve Çevre Enstitüsü” tarafından 
”çağdaş ve modern yapı malzemesi” 
olarak deklare edilmiştir. Belirtilen bu 
özelliklerinden dolayı RHEINZINK, ge
leceğin malzemesi olarak nitelendirilir.

Kalite Standartları
RHEINZINK’in dünya çapında tanınma
sını sağlayan temel unsur,çatı ve cephe 
kaplamalarındaki,yağmur indirme sistem
lerindeki üstün kalitesidir. DIN EN ISO 
9001:2008 sertifikası ve TÜV Rhein land 
tarafından verilen QUALITY ZINC belge
leri ile RHEINZINK ürünleri en üst düzey 
kalite kriterlerine uygun hale gelmiştir. 
Yapı ve Çevre Enstitüsü Bağımsız Komite
si tarafından ürünlerin kullanım süreçleri 
dikkate alınarak yapılan kapsamlı değer
lendirme sonrası RHEINZINK ürünleri, 
”çevreye uyumlu yapı malzemesi” olarak 
deklare edilmiştir.

Uygulama Deneyimi
RHEINZINK, modern metal kaplama 
sistemlerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye per
sonelin yetiştirilmesi amacıyla sürekli 
olarak eğitim ve uygulama seminerleri 
düzenlemektedir. Bu seminerler, şantiye 
sahalarında olabileceği gibi önceden 
bildirilmek suretiyle müşterilerin belirteceği 
adreslerde teorik ve pratik eğitim şeklinde 
de gerçekleşebilir. Uygulayıcıların metal 
sektöründeki temel konular ve güncel 
gelişmeler hakkındaki ayrıntılı bilgi sevi
yesi, RHEINZINK ürünlerinin kullanımı 
konusunda uzman olmayı sağlar. Ayrıca 
başarılı olan her adaya RHEINZINK 
yeterlilik sertifikası verilir.

Sorunsuz Çözümler
Yapılarınızda başarılı sonuçlar elde edil
mesi için RHEINZINK’in tecrübeli ve uz
man kadrosu her zaman hizmetinizdedir. 
Müşteriler, mimarlar ve uygulayıcılarla 
yürütülen karşılıklı deneyim alışverişi ve 
işbirliği, planlama ve uygulamada yetki
li bir partnerlik getirmektedir. Yerel birim
lerin desteği ve ulusal düzeydeki hizmet 
ağı sayesinde karmaşık yapı tiplerinde 
bile kaliteden ödün vermeden başarılı 
sonuçlar alınmaktadır. Dünyanın birçok 
yerinde RHEINZINK ürünleri kullanılarak 
tamamlanmış, son derece kaliteli ve este
tik referanslar mevcuttur.
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