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TİTANYUMLU ÇİNKO MADE IN GERMANY

Ürün Gamı
RHEINZINK ürün grubu, 
hem tabaka levhalar ve bo-
binlerden hem de Yağmur 
İndirme Sistemleri için sun-
duğu 500’ün üzerinde ele-
mandan (iniş bağlantı ele-
manları, oluklar, profiller ve 
aksesuarları) oluşmaktadır.

Doğal malzememiz ilginizi 
çektiyse lütfen bizimle irtiba-
ta geçin. Size daha fazla 
bilgi vermekten memnuniyet 
duyarız. 

RHEINZINK Firması
RHEINZINK, 1966 yılında 
Grillo, Stolberger Zink Şirke-
ti tarafından Birleşik Alman 
Metal İşleri ile birlikte kurul-
muştur.Bugün RHEINZINK, 
Grillo Şirketler Grubu’na 
aittir ve 800’den fazla çalı-
şanı vardır.Dünya çapında 
30 ülkede ve 5 kıtada satış 
ofisleri bulunmaktadır.

RHEINZINK, doğal yollarla 
patina tabakası oluşturan 
yüzey alternatifinden renkli 
versiyonlara kadar 4 farklı 
ürün grubu sunmaktadır.  
INTERIEUR LINE ile iç mekan 
tasarımlarına da olanak ta-
nımaktadır.



RHEINZINK –  
Doğal Malzeme
RHEINZINK hemen hemen 
%100 oranında saf çinkodan 
yapılmış bir alaşımdır. En yük-
sek ekolojik koşulları karşıla-
yan doğal bir malzemedir. 
Hammaddenin kazanılması 
ve işlenmesi sırasında ekolojik 
kriterler belirlenmiştir: Üretim 
sırasındaki CO2 emisyonunun  
çok düşük olması ve dolayı-
sıyla düşük enerji harcanması 
nedeniyle RHEINZINK, yapı 
metalleri arasında hafif bir 
malzemedir.

Yağmur İndirme Sistemi
RHEINZINK-Yağmur İndir-
me Sistemi, yapı sektörünün 
özel ihtiyaçları için geliştiril-
miştir. İniş borularını, oluk-
ları, bağlantı elemanlarını 
içe ren bu sistem farklı boyut-
larda 500 parçanın üzerin-
de eleman içermektedir. 
Avrupa’nın en çok satılan 
sistemi olan RHEINZINK-
Yağmur İndirme Sistemi, 
inovatif teknolojisi, kolay 
kurulumu ve münferit uygu-
lamalarda sunduğu estetik 
ile etkileyicidir.

Çatı ve Cephe Kaplamaları
Kaliteli görünümü,mükemmel 
esnekliği ve farklı uygulama 
olanakları ile RHEINZINK, 
çatı ve cephe kaplamaları için 
ideal bir malzemedir ve her 
proje için uygun bir çözüm 
sunmaktadır. Ekonomik özel-
liklerinin yanı sıra sağladığı 
estetik avantajlar, bu doğal 
malzemeyi mimari tasarımlar-
da özel kılmaktadır.

Sürdürülebilir Malzeme
RHEINZINK ürünlerinin kul-
lanıldığı çatı ve cephe kap-
lamaları, yağmur indirme 
sistemleri ve mimari detaylar 
nesiller boyu sürecek kriter-
leri belirlemektedir. Kesinlik-
le bakım gerektirmeyen bu 
ürünler aynı zamanda %100 
oranında geri dönüşümlüdür. 
Malzeme, kullanım ömrü ile 
ilgili olarak yapılan kapsam-
lı bir değerlendirme sonra-
sında ’Yapı ve Çevre Enstitü-
sü’ tarafından çevre dostu 
bir ürün olarak deklare edil-
miştir. 

RHEINZINK – 
Kalite Standartları
RHEINZINK’i seçmek her 
zaman kaliteyi de seçmek 
demektir. Yüksek üretim stan-
dartları, sürekli yapılan dene-
timler ve laboratuvar testleri 
ile garanti altına alınmaktadır. 
TÜV Rheinland tarafından 
verilen QUALITY ZINC serti-
fikası, RHEINZINK ürünlerinin 
üretimi ve uygulan ması sıra-
sındaki olağanüstü özeni ve 
standartların ötesinde sundu-
ğu garantiyi belgelemekte-
dir.

Bu doğal malzemenin çevre 
dostu olmasının yanı sıra 
(ISO 14025 Tip III’e göre) 
elektro-manyetik radyasyon-
dan (IGEF Sertifikası) koru-
duğu da onaylanmıştır.
RHEINZINK’in gönüllü ve 
sürekli olarak yapılan dış 
kontrolleri sonucunda ISO 
14001:2004’e göre mü-
kemmel çevre yönetim sistemi 
ve  ISO 9001:2008’e göre 
kalite yönetim sistemi kanıt-
lanmıştır.


