
SİSTEME GENEL BAKIŞ

YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ
Oluklar, İniş Boruları ve Aksesuarları
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Oluk
daire kesitli

Oluk
kutu kesitli

Oluk sonlandırma kapağı
daire ve kutu kesitli

Daire kesitli iniş borusu
yüksek frekansta kaynaklı

Kutu kesitli iniş borusu
mekanik iç lehimli

Çörten
mekanik iç lehimli

Daire kesitli dirsek
85°, 72°, 60° ve 40°

İniş borusu askı elemanı
paslanmaz çelik, vida ve somun ile bir-
likte

Oluk askı elemanı ve kelepçe
galvaniz veya RHEINZINK kaplamalı

Yağmur suyu kolektörü
½” vana, 1” hortum bağlantısı ile birlikte

Daire kesitli köşe dönüş aksesuarı
dış ve iç, 90°, tek parça 

Kutu kesitli köşe dönüş aksesuarı
dış ve iç, 90°, lehimli

İniş bağlantı elemanı
daire ve kutu kesitli, mekanik kaynaklı

Oluk askı profili
DIN EN 1462 normuna uygun, raylı ve 
geçmeli

Saçak profili
düz, bükümlü



Tali bağlantı elemanı ve iniş borusu 
geçiş elemanı
çatal, 60°

Yağmur İndirme Sistemlerinde  
Kalitenin Adı
RHEINZINK tasarımı Yağmur İndirme Sis-
temleri, çeşitli form seçenekleri sunmakla 
birlikte münferit uygulamalara da olanak 
tanımaktadır. Sistem, daire veya kutu ke-
sitli bağlantı elemanlarının yanı sıra özel 
formlarda pek çok aksesuarı da içermek-
tedir. 500 parçanın üzerinde elemanı 
ile RHEINZINK Yağmur İndirme Sistemi, 
kapsamlı ve kaliteli tasarım seçenekleri 
sunmaktadır.Ayrıca sistemin üç yüzey al-
ternatifi mevcuttur: 
Orijinal yüzey olan RHEINZINK-
prePATINA bright rolled, doğal patinanın 
oluşması ile klasik mavi gri renkli görün-
tüye bürünür. Patinalı olan RHEINZINK-
prePATINA blue-grey ve prePATINA 
graphite-grey yüzey alternatifleri ise üre-
timlerinin tamamlanması ile birlikte kalıcı 
olarak estetik patinalı görünüme sahip 
olurlar. Estetik değerleri, tasarımlarda 
sunduğu çeşitlilik, mükemmel uyumu 
ve bakım gerektirmeyen uzun kullanım 
ömrü nedeniyle bütün uygulamalar kul-
lanıcıların beklentilerini karşılamaktadır. 
Yağmur indirme sistemlerine ait tüm par-
ça ve aksesuarlar, doğal RHEINZINK 
malzemesinden üretilmektedir. Yüksek 
kalite kriterlerini karşılamakta olan ürün-

ler aynı zamanda QUALITY ZINC kata-
log kriterlerine göre gönüllü olarak test 
edilmektedir. Çevreye duyarlılık açısından 
da örnek teşkil eden RHEINZINK, %100 
oranında geri dönüşümlüdür ve DIN ISO 
14025,Tip III’e göre yapılan kapsam-
lı değerlendirme sonrasında çevreye 
uyumlu yapı malzemesi olarak deklare 
edilmiştir.

Kalite Nitelikleri 
RHEINZINK’i seçmek aynı zamanda her 
zaman için kaliteyi de seçmek demektir.
Bütün RHEINZINK ürünleri, üstlerine ba-
sılan özel damgalar ile değişmez üretici 
kimliğini açık bir şekilde kanıtlar. Bu özel 
damgalar sayesinde RHEINZINK kalite-
sinin gelecek nesillere değişmeden akta-
rılacağı garanti edilmektedir.

Gider bağlantı elemanı
RHEINZINK kaplamalı pvc bağlantı 
borusu

Oluk ek parçası
daire ve kutu kesitli

Daire kesitli köşe dönüş aksesuarı
iç, 90°, pahlı (geniş açılı), lehimli

Gider bağlantı elemanı
gider bağlantı halkası ile birlikte
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Uygulama Örneği:

 1 Daire kesitli oluk
 2 Saçak profili
 3 Yaprak bariyeri
 4 Raylı oluk askı profili
 5 Oluk sonlandırma kapağı
 6 Daire kesitli köşe dönüş aksesuarı
 7 Daire kesitli iniş bağlantı elemanı
 8 Dirsek bağlantı borusu
 9 Daire kesitli dirsek
 10  İniş borusu askı elemanı,  

paratoner bağlantısı ile
 11 Yağmur suyu kolektörü
 12 Daire kesitli iniş borusu
 13 Gider bağlantı elemanı
 14 Gider bağlantı elemanı (Alternatif)
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RHEINZINK Türkiye İrtibat Bürosu · Bağdat Cad. No: 124 · 34726 Fenerbahçe – İstanbul · Türkiye · Tel: +90 216 5506292 · Faks: +90 216 5506293 · info@rheinzink.com.tr

www.rheinzink.com.tr


