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Sürdürülebilir bina yapımı ve farklı ürün 
gruplarımız hakkında daha fazla bilgi 
almak için bizi arayın! 
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TITANZINK MADE IN GERMANY

PATINA LINE
Üç doğal yüzey alternatifi ile yaşayan malzeme

PATINA LINE, RHEINZINK ürünlerinin klasik versiyonudur. Bilinen malzemenin üstün özellikleri ile yaşayan bir este-

tiğe sahiptir. Dışında sonsuz zarafet, özünde tamamen doğallık. Her daim güvenilir, şekillendirilebilir ve uzun ömürlü. 

Ekonomik çatı, cephe kaplamaları ve yağmur indirme sistemleri için geliştirilmiş bu malzeme, kalitesi ve sonsuz este-

tiği ile etkileyicidir. Diğer firmaların şimdilerde keşfettikleri inovasyon olgusunu RHEINZINK, % 99,995 oranında saflık 

derecesine sahip çinkodan oluşan alaşımı ile 45 yıldan beri bünyesinde barındırmaktadır. RHEINZINK-prePATINA, örnek 

derecede ekolojik olup bakım gerektirmemekte ve nesiller boyu sürecek ömrü ile standartları belirlemektedir.  

RHEINZINK-PATINA LINE – 
Zaman geçtikçe gelen gerçek güzellik
Neredeyse hiçbir malzeme RHEIN-
ZINK’in orijinal versiyonu kadar etki-
leyici değildir. Doğal patinasyon süreci 
sayesinde RHEINZINK-prePATINA, za-
man geçtikçe daha benzersiz ve daha 
karizmatik bir malzeme haline gelir. 
Malzeme eskimez, olgunlaşır ve aynı 
zamanda binalara zamansız bir zarafet 
kazandıran benzersiz bir yüzey karakteri 
geliştirir. 

YILLANDIKÇA GÜZELLEŞİR –
TAMAMEN SAF VE TAMAMEN RHEINZINK.

Üç doğal yüzey alternatifi ile 
yaşayan malzeme
Yaşayan bir malzemenin aynı zaman-
da estetik olması da isteniyorsa PATINA 
LINE her zaman ilk tercihtir. Üç doğal 
yüzey alternatifi mevcuttur. RHEINZINK-
prePATINA blue-grey, orijinal yüzeyin 
(RHEINZINK-prePATINA bright rolled) 
doğal iklimlenme sonucunda oluşan 
estetik blue-grey görünümüne fabri-
kada üretildiği andan itibaren sahiptir. 
RHEINZINK-prePATINA graphite-grey 
ise ekolojik malzemenin koyu versiyonu-
dur. Her üç yüzey alternatifi de yaşayan 
malzemeden olup benzersizdir.

RHEINZINK – Her zaman iyi bir seçim
Size tasarımlarınızda daha fazla seçenek 
yaratmak için benzersiz malzememizden 
oluşan dört farklı ürün grubu sunmakta-
yız. PATINA LINE ürün grupları içinde en 
klasik olanıdır – Zarif bir şekilde yıllanır ve 
her zaman daha da güzelleşir. PROTECT 
LINE, bina görünümlerinin estetiğini kalıcı 
olarak koruyan görünmez bir koruma ta-
bakası ile donatılmıştır. COLOR LINE ile 
tasarımlar renklenir. Ve INTERIEUR LINE 
ile büyüleyici RHEINZINK malzemesi iç 
mekan tasarımlarına da taşınır.

RHEINZINK-PATINA , RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR ve RHEINZINK-INTERIEUR, RHEINZINK GmbH & Co. KG’nin tescilli markalarıdır.
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*  Alman Federal Çevre Ajansı tarafın-
dan tanınan yapı ürünleri için çevre 
işareti

RHEINZINK-prePATINA® bright rolled

RHEINZINK-prePATINA® blue-grey 

RHEINZINK-prePATINA® graphite-grey

* 

emisyonunun çok düşük olması ve dola-
yısıyla düşük enerji harcanması nedeniy-
le RHEINZINK, yapı metalleri arasında 
hafif bir malzemedir. 

Korunan ve istikrarlı değer
RHEINZINK malzemesinin tüm çeşitle-
ri gelecek nesiller için üretilmiştir. Çatı 
kaplaması, cephe kaplaması, yağmur 
indirme sistemi veya iç mekan kapla-
ması olarak uzun bir ömür sonunda bile 
hala yüksek bir değere sahiptir: Geri 
dönüşüm için kullanılan enerjinin, birin-
cil enerji miktarının sadece % 5’i olması 
ve günümüzde saf metal hurda değerinin 
hammadde fiyatlarının % 60’ı oranında 
seyretmesi, doğal malzemeden yana alı-
nacak bir kararın ekonomik açıdan da 
etkili olmasını sağlayacaktır.  

% 95’in üzerindeki yüksek geri dönü-
şüm oranı sayesinde bugün RHEINZINK 
ürünlerinin üçte biri, ikincil malzemeden 
üretilmektedir. Etkileyici bir sonuç olarak 
uzun yaşam döngüsü nedeniyle ne ya-
zık ki bu oranı yükseltmek pek mümkün 
değildir.

Yüzeyden başka herşey
RHEINZINK malzemesinin üstün ekolojik 
dengesi ISO 14025,Tip III’e göre IBU-
Üretim Deklarasyonu’nda eksiksiz olarak 
belgelenmiştir. Yıllar önce tüm yaşam 
döngüsü (hammadde kazanımı, işlenme-
si, kullanımı ve geri dönüşümü) bağımsız 
bir kuruluş olan ‚Yapı ve Çevre Enstitüsü‘ 
(IBU) tarafından değerlendirilen RHEIN-
ZINK, çevre dostu bir yapı malzemesi 
olarak deklare edilmiştir. Yanıcı değildir, 

yıldırımdan korur ve elekro-manyetik 
koruma kalkanı da (IGEF) malzemenin 
ekolojik oluşunu desteklemektedir.
RHEINZINK’in kendi isteği ile taraf-
sız birimler tarafından devamlı olarak 
yapılan kontrolleri sonucunda ISO 
14001:2004’e göre mükemmel çevre 
yönetimi, ISO 9001:2008’e göre kalite 
yönetimi ve ISO 50001:2011’e göre 
enerji yönetimi kanıtlanmıştır.

Örnek derecede sürdürülebilirlik
RHEINZINK için verilmiş bir karar, gele-
cek kuşaklar için de verilmiş anlamlı bir 
karardır. Sadece çok az yapı malzemesi 
olumlu derecede ekolojik bir dengeye 
sahiptir. Hammaddenin kazanılması ve 
işlenmesi sırasında ekolojik kriterler be-
lirlenmiştir. Emisyonlar, modern üretim 
tesislerinde yapılan eritme ve işleme ile 
en aza indirgenir. Üretim sırasındaki CO2 

Hammadde Kazanımı

Üretim

Uygulama

KullanımBakım/Onarım

Modernizasyon

Yıkım/Söküm

Geri Dönüşüm

RHEINZINK üstün kalitede bir malzemedir. Bu alaşım, sadece tek bir işlemde eritilir, 

dökülür, haddelenir ve farklı kalınlıklarda bobinler halinde sarılır. Tüm ürün grupları için 

yüksek üretim kalitesi, sürekli kontroller ve kapsamlı laboratuar testleri ile garanti edilir. 

TÜV Rheinland tarafından verilen (Test-No. 424-030012) QUALITY ZINC mührü, üre-

tim sırasındaki özeni ve standart güvencenin ötesinde ürün kalitesini belgemektedir.

Gerçek güzellik dışarıdan gelir.
Havadaki oksijen, suyun etkisi (yağmur, 
nem) ve havadaki karbondioksit ile re-
aksiyona girme sonucu yüzey üzerinde 
temel çinkokarbonattan, yoğun ve su ile 
çözünmeyen bir tabaka oluşur – Doğal 
patina. Bu aşamalardan adım adım ge-
çerek oluşan patina tabakası, malzemeyi 
havanın etkilerinden ve korozyondan ka-
lıcı olarak korur. Kendi kendini iyileştiren 
RHEINZINK yüzeyi, patinasyon süreci 
boyunca oluşacak her türlü çiziği orta-
dan kaldırır.

Ortama ve çevresel etkenlere bağlı ola-
rak renk nüansları oluşabilir. Patina olu-
şumunun süresi ve yoğunluğu, ortam ve 
atmosferik etkilerle olduğu kadar kapla-
manın eğim açısı ile de bağlantılıdır.

Doğal patinasyon sürecinin sonunda her 
zaman zarif bir görünüm ortaya çıkar. 
Sadece olağanüstü yeni binaların değil, 
renove edilen geleneksel binaların da 
yararlandıkları kalıcı bir zarafete sahip-
tir. 

Diğer malzemeler ile uyum
Üstün ekolojik özelliklerinin yanı sıra es-
tetik nitelikleri ve diğer malzemeler ile 
uyumu da tüm RHEINZINK ürün grup-
larını ve farklı çeşitlerini evrensel ölçüde 
kullanılabilir yapmaktadır. İster bütün bir 
çatı veya sadece yağmur indirme sistemi 
için, ister geniş yüzeyli bir cephe veya 
sadece mimari bir detay çözümü olsun. 
RHEINZINK estetik tarzı ile bütün mimari 
yapıları vurgular.
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için, ister geniş yüzeyli bir cephe veya 
sadece mimari bir detay çözümü olsun. 
RHEINZINK estetik tarzı ile bütün mimari 
yapıları vurgular.
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emisyonunun çok düşük olması ve dola-
yısıyla düşük enerji harcanması nedeniy-
le RHEINZINK, yapı metalleri arasında 
hafif bir malzemedir. 

Korunan ve istikrarlı değer
RHEINZINK malzemesinin tüm çeşitle-
ri gelecek nesiller için üretilmiştir. Çatı 
kaplaması, cephe kaplaması, yağmur 
indirme sistemi veya iç mekan kapla-
ması olarak uzun bir ömür sonunda bile 
hala yüksek bir değere sahiptir: Geri 
dönüşüm için kullanılan enerjinin, birin-
cil enerji miktarının sadece % 5’i olması 
ve günümüzde saf metal hurda değerinin 
hammadde fiyatlarının % 60’ı oranında 
seyretmesi, doğal malzemeden yana alı-
nacak bir kararın ekonomik açıdan da 
etkili olmasını sağlayacaktır.  

% 95’in üzerindeki yüksek geri dönü-
şüm oranı sayesinde bugün RHEINZINK 
ürünlerinin üçte biri, ikincil malzemeden 
üretilmektedir. Etkileyici bir sonuç olarak 
uzun yaşam döngüsü nedeniyle ne ya-
zık ki bu oranı yükseltmek pek mümkün 
değildir.

Yüzeyden başka herşey
RHEINZINK malzemesinin üstün ekolojik 
dengesi ISO 14025,Tip III’e göre IBU-
Üretim Deklarasyonu’nda eksiksiz olarak 
belgelenmiştir. Yıllar önce tüm yaşam 
döngüsü (hammadde kazanımı, işlenme-
si, kullanımı ve geri dönüşümü) bağımsız 
bir kuruluş olan ‚Yapı ve Çevre Enstitüsü‘ 
(IBU) tarafından değerlendirilen RHEIN-
ZINK, çevre dostu bir yapı malzemesi 
olarak deklare edilmiştir. Yanıcı değildir, 

yıldırımdan korur ve elekro-manyetik 
koruma kalkanı da (IGEF) malzemenin 
ekolojik oluşunu desteklemektedir.
RHEINZINK’in kendi isteği ile taraf-
sız birimler tarafından devamlı olarak 
yapılan kontrolleri sonucunda ISO 
14001:2004’e göre mükemmel çevre 
yönetimi, ISO 9001:2008’e göre kalite 
yönetimi ve ISO 50001:2011’e göre 
enerji yönetimi kanıtlanmıştır.

Örnek derecede sürdürülebilirlik
RHEINZINK için verilmiş bir karar, gele-
cek kuşaklar için de verilmiş anlamlı bir 
karardır. Sadece çok az yapı malzemesi 
olumlu derecede ekolojik bir dengeye 
sahiptir. Hammaddenin kazanılması ve 
işlenmesi sırasında ekolojik kriterler be-
lirlenmiştir. Emisyonlar, modern üretim 
tesislerinde yapılan eritme ve işleme ile 
en aza indirgenir. Üretim sırasındaki CO2 

Hammadde Kazanımı

Üretim

Uygulama

KullanımBakım/Onarım

Modernizasyon

Yıkım/Söküm

Geri Dönüşüm

RHEINZINK üstün kalitede bir malzemedir. Bu alaşım, sadece tek bir işlemde eritilir, 

dökülür, haddelenir ve farklı kalınlıklarda bobinler halinde sarılır. Tüm ürün grupları için 

yüksek üretim kalitesi, sürekli kontroller ve kapsamlı laboratuar testleri ile garanti edilir. 

TÜV Rheinland tarafından verilen (Test-No. 424-030012) QUALITY ZINC mührü, üre-

tim sırasındaki özeni ve standart güvencenin ötesinde ürün kalitesini belgemektedir.

Gerçek güzellik dışarıdan gelir.
Havadaki oksijen, suyun etkisi (yağmur, 
nem) ve havadaki karbondioksit ile re-
aksiyona girme sonucu yüzey üzerinde 
temel çinkokarbonattan, yoğun ve su ile 
çözünmeyen bir tabaka oluşur – Doğal 
patina. Bu aşamalardan adım adım ge-
çerek oluşan patina tabakası, malzemeyi 
havanın etkilerinden ve korozyondan ka-
lıcı olarak korur. Kendi kendini iyileştiren 
RHEINZINK yüzeyi, patinasyon süreci 
boyunca oluşacak her türlü çiziği orta-
dan kaldırır.

Ortama ve çevresel etkenlere bağlı ola-
rak renk nüansları oluşabilir. Patina olu-
şumunun süresi ve yoğunluğu, ortam ve 
atmosferik etkilerle olduğu kadar kapla-
manın eğim açısı ile de bağlantılıdır.

Doğal patinasyon sürecinin sonunda her 
zaman zarif bir görünüm ortaya çıkar. 
Sadece olağanüstü yeni binaların değil, 
renove edilen geleneksel binaların da 
yararlandıkları kalıcı bir zarafete sahip-
tir. 

Diğer malzemeler ile uyum
Üstün ekolojik özelliklerinin yanı sıra es-
tetik nitelikleri ve diğer malzemeler ile 
uyumu da tüm RHEINZINK ürün grup-
larını ve farklı çeşitlerini evrensel ölçüde 
kullanılabilir yapmaktadır. İster bütün bir 
çatı veya sadece yağmur indirme sistemi 
için, ister geniş yüzeyli bir cephe veya 
sadece mimari bir detay çözümü olsun. 
RHEINZINK estetik tarzı ile bütün mimari 
yapıları vurgular.
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Sürdürülebilir bina yapımı ve farklı ürün 
gruplarımız hakkında daha fazla bilgi 
almak için bizi arayın! 
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TITANZINK MADE IN GERMANY

PATINA LINE
Üç doğal yüzey alternatifi ile yaşayan malzeme

PATINA LINE, RHEINZINK ürünlerinin klasik versiyonudur. Bilinen malzemenin üstün özellikleri ile yaşayan bir este-

tiğe sahiptir. Dışında sonsuz zarafet, özünde tamamen doğallık. Her daim güvenilir, şekillendirilebilir ve uzun ömürlü. 

Ekonomik çatı, cephe kaplamaları ve yağmur indirme sistemleri için geliştirilmiş bu malzeme, kalitesi ve sonsuz este-

tiği ile etkileyicidir. Diğer firmaların şimdilerde keşfettikleri inovasyon olgusunu RHEINZINK, % 99,995 oranında saflık 

derecesine sahip çinkodan oluşan alaşımı ile 45 yıldan beri bünyesinde barındırmaktadır. RHEINZINK-prePATINA, örnek 

derecede ekolojik olup bakım gerektirmemekte ve nesiller boyu sürecek ömrü ile standartları belirlemektedir.  

RHEINZINK-PATINA LINE – 
Zaman geçtikçe gelen gerçek güzellik
Neredeyse hiçbir malzeme RHEIN-
ZINK’in orijinal versiyonu kadar etki-
leyici değildir. Doğal patinasyon süreci 
sayesinde RHEINZINK-prePATINA, za-
man geçtikçe daha benzersiz ve daha 
karizmatik bir malzeme haline gelir. 
Malzeme eskimez, olgunlaşır ve aynı 
zamanda binalara zamansız bir zarafet 
kazandıran benzersiz bir yüzey karakteri 
geliştirir. 

YILLANDIKÇA GÜZELLEŞİR –
TAMAMEN SAF VE TAMAMEN RHEINZINK.

Üç doğal yüzey alternatifi ile 
yaşayan malzeme
Yaşayan bir malzemenin aynı zaman-
da estetik olması da isteniyorsa PATINA 
LINE her zaman ilk tercihtir. Üç doğal 
yüzey alternatifi mevcuttur. RHEINZINK-
prePATINA blue-grey, orijinal yüzeyin 
(RHEINZINK-prePATINA bright rolled) 
doğal iklimlenme sonucunda oluşan 
estetik blue-grey görünümüne fabri-
kada üretildiği andan itibaren sahiptir. 
RHEINZINK-prePATINA graphite-grey 
ise ekolojik malzemenin koyu versiyonu-
dur. Her üç yüzey alternatifi de yaşayan 
malzemeden olup benzersizdir.

RHEINZINK – Her zaman iyi bir seçim
Size tasarımlarınızda daha fazla seçenek 
yaratmak için benzersiz malzememizden 
oluşan dört farklı ürün grubu sunmakta-
yız. PATINA LINE ürün grupları içinde en 
klasik olanıdır – Zarif bir şekilde yıllanır ve 
her zaman daha da güzelleşir. PROTECT 
LINE, bina görünümlerinin estetiğini kalıcı 
olarak koruyan görünmez bir koruma ta-
bakası ile donatılmıştır. COLOR LINE ile 
tasarımlar renklenir. Ve INTERIEUR LINE 
ile büyüleyici RHEINZINK malzemesi iç 
mekan tasarımlarına da taşınır.

RHEINZINK-PATINA , RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR ve RHEINZINK-INTERIEUR, RHEINZINK GmbH & Co. KG’nin tescilli markalarıdır.


