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Передмова

У чому цінність найкращого матеріалу, 
якщо він не дає простору для творчос-
ті? Чим корисна найкраща ідея, якщо 
її немає в чому втілити? Індивідуальні 
рішення вимагають таких матеріал, які 
дають можливість творити і перетво-
рювати ідеї у форми. I такий матеріал, 
який забезпечує не лише технічну, а й 
естетичну досконалість рішень. 

Ці можливості дає вам матеріал 
RHEINZINK. Марка говорить не тільки 
про унікальний матеріал для покрівлі 
та фасаду. Це найвищий сервіс, який 
супроводжує ваші ідеї незалежно від 
масштабу проекту. Ми пропонуємо 
рішення, які так само індивідуальні як 
і ваш проект.
Багатий вибір систем від RHEINZINK 
- це покрівельні, фасадні системи та 
системи, що використовують сонячну 
енергію. Безліч варіантів монтажу по-
легшує шлях від проекту до готового 
рішення. 

Матеріал RHEINZINK може прийма-
ти будь-яку форму, він надзвичайно 
естетичний і гармонійно вписується 
в будь-яке архітектурне середовище. 
При цьому матеріал RHEINZINK без-
перечно відповідає також вимогам 
енергоефективного будівництва. Він 
не вимагає догляду і обслуговування, 
служить багатьом поколінням і володіє 
зразковим екологічним балансом. 

Приклади використання матеріалу, які 
ви знайдете в цій брошурі, показують 
можливості застосування RHEINZINK- 
від ідеї до готового об`єкту. 

Вйонзовна, Майдан, жовтень 2016
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Житловий будинок на Освальдгассе, 
Відень, Австрія

RHEINZINK-система великих ромбів

Основна область застосування ром-
бів – це фасади з великими площи-
нами. На таких поверхнях особливо 
ефектно розкривається естетика ром-
бів. Завдяки використанню ромбів різ-
них розмірів і їх поєднанню архітектор 
має багато можливостей для дизайну 
фасаду.Ромби RHEINZINK можна ви-
користовувати у кольорових рішен-
нях RHEINZINK-prePATINA blau grau 
(сіро-голубий) або schiefergrau (тем-
но-сірий), але також у walzblank (зви-
чайно-вальцьованій) поверхні. При ви-
борі останньої поверхні відкриваються 
додаткові можливості для фасаду. Не-
рівномірне природне патинування дає 
незвичайні колірні відтінки на кожному 
ромбі і всьому фасаді в цілому.
Для високої якості проекту ми ви-
готовимо  ромби індивідуально на 
Ваше замовлення також з покриттям 
RHEINZINK-PROTECT і RHEINZINK- 
COLOR.

TRUMPF Sachsen GmbH, Нойкiрх, Німеччина Новий корпус, Університет Вікторії,
Werribee Campus, Уеррібі, Австралія

 ■ Індивідуальні розміри ромбів
 ■ Різноманітні рішення
 ■ Стандартні поверхні титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau і schiefergrau

 ■ Екологічний продукт

Фото на титульній сторінці: Виробничa будівля Bora, Монтегранаро, Італія
Фото ліворуч: Оглядова вежа, Хенам Гун в провінції Джеон-Нам, Корея
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Головний офіс Berlinwasser Holding AG, 
Берлін, Німеччина

RHEINZINK-система малих ромбів

Квадратні та гострокутні ромби вхо-
дять до групи продуктів малі ромби 
RHEINZINK. На відміну від плиток і 
ґонту зі схожим оптичним ефектом, 
малі ромби RHEINZINK мають загини 
з лицьової та тильної сторони. Завдяки 
своїм малим розмірам з ромбів мож-
на легко і впевнено реалізувати будів-
лі складної конфіґурації. Класичним 
прикладом для облицювання малими 
ромбами RHEINZINK є облицювання 
слухових вікон, лукарн, димарів і кар-
низів.

Олімпійський стадіон, Jinan, Китай Корпус Sir Colin Cambell, Університет, 
Ноттінгем, Великобританія

 ■ Різні розміри
 ■ Гнучке пристосування до форм 

будівлі
 ■ Стандартні поверхні титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau і schiefergrau

 ■ Довговічний і не вимагає догляду
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Perth Convention & Exhibition Centre, 
Перт, Австралія

RHEINZINK-фальцевая техніка

Фальцева техніка RHEINZINK – це 
з’єднання окремих листів (панелей) 
по довжині фальцем. На фасадах за-
стосовується виключно кутовий стоя-
чий фальц. Він відрізняється шириною 
фальця (близько 12 мм). Завдяки різ-
ній довжині і ширині фальцева техніка 
дозволяє втілити навіть найскладніші 
індивідуальні форми. Станки та об-
ладнання для профілювання оптимі-
зують робочий процес не тільки при 
виготовленні профілів, а й закритті 
фальців. Для високої якості проекту 
ми розробимо під систему кутового 
стоячого фальцю індивідуально на 
Ваше замовлення також з покриттям 
RHEINZINK-PROTECT і RHEINZINK-
COLOR.

Zinkhaus, Копенгаґен, Данія Вілла, Прага, Чехія

 ■ Облицювання майже будь-якої 
форми

 ■ Картини різної ширини
 ■ Стандартні поверхні титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau і schiefergrau

 ■ Не потребує догляду та захисту

104927-RZ-UA-014-10-17.indd   7 26.10.16   13:05



8|9

Житловий будинок, Сідней, Австралія

RHEINZINK-система 
горизонтальних панелей

Горизонтальні панелі ззовні схожі на 
універсальні. Горизонтальні панелі 
монтуються за допомогою кляммерів, 
вздовж яких «рухається» панель, з фік-
сованим швом в 20 мм. Завдяки цьо-
му способу кріплення компенсується 
температурне розширення металевої 
панелі. Ми можемо виконати фасад по
Вашому замовленню також з по-
верхнею RHEINZINK-PROTECT або 
RHEINZINK-COLOR.

Житловий будинок, Шанта, Італія FERI, Марібор, Словенія

 ■ Горизонтальне членування фасаду
 ■ Можлива різна ширина панелей
 ■ Підконструкція з плаваючим 

кріпленням
 ■ Стандартні поверхні титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau і schiefergrau

 ■ Довжина панелей можлива  
до 6,0 м
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RHEINZINK-система SP-Line

Інноваційна та комплексна фасадна 
система SP-Line. Система складається 
з базової панелі і попередньо виготов-
лених профілів примикання і можуть 
бути встановлені горизонтально або 
вертикально. Панелі накладаються 
«панель на панель». Шви між пане-
лями можуть бути «розкидані», мати 
регулярну структуру або також з´єд-
нуватись профілями без особливих 
труднощів і відходів матеріалу. Дета-
лі вирішуються надзвичайно просто і 
економно. Система RHEINZINK-SP- 
Line вражає своїм сучасним виглядом 
і є доброю альтернативою для дере-
вяних сендвічних елементів, каменю а 
також синтетичних матеріалів.

 ■ Просте проектування та монтаж
 ■ Комплексна модульна система
 ■ Рівномірність ліній швів як по 

горизонталі так і по вертикалі
 ■ Стандартна поверхня RHEIN-

ZINK-prePATINA blaugrau

Житловий будинок та бізнес-центр, 
Лерте, Німеччина

Житловий будинок, Шмерліц, Німеччина Багатоквартирний будинок, 
Ноймюнстер, Німеччина
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Житловий будинок, АМПЕЛ, 
Нідерланди

RHEINZINK-система накладних 
панелей

Завдяки своїй каскадної структурі 
накладна панель є особливою для 
облицювання фасаду. Вона нагадує 
дерев’яний дощатий фасад. Під дією 
світла і особливої геометрії профілів 
утворюється чудова гра світла і тіні, 
підкреслюючи контури. Точне виготов-
лення профілів (після детальної роз-
робки і визначення розмірів панелей) 
гарантує оптимальний і економічний 
монтаж на будівництві. Ми можемо ви-
конати фасад на Ваше замовлення та-
кож з покриттям RHEINZINK-PROTECT 
і RHEINZINK-COLOR.

Привокзальний пасаж, Устер, Швейцарія MG AVU Галерея сучасного 
мистецтва Академії образотворчих 
мистецтв, Прага, Чехія

 ■ Поверхня накладних дощок
 ■ Можливі панелі різної ширини
 ■ Стандартні поверхні титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau і schiefergrau

 ■ Не потребує догляду та захисту
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Театр am Marientor (раніше: Les 
Misérables), Дуісбурґ, Німеччина

RHEINZINK-система панелей SF

Головна перевага системи фальцевих 
панелей SF полягає в тому, що мож-
на вибрати як ширину панелей (200 - 
333 мм) так і ширину шва 0 -30 мм. 
Можливість укладання панелей як  
вертикально так і по діагоналі надає 
архітекторові унікальні можливо-
сті для втілення своїх ідей. Завдяки 
цьому можна оптимально збагатити 
візуальний ефект окремих частин бу-
дівель. Так, наприклад, при санації 
або додатковому утепленні фаса-
ду можна швидко втілити довговічне 
якісне рішення. Ми можемо виконати 
фасад на Ваше замовлення також у 
поверхнях RHEINZINK-PROTECT або 
RHEINZINK-COLOR.

Columbarium, De Nieuwe Ooster Begraafplaats, Амстердам, Нідерланди Tropical Islands, Брізен-Бранд, 
Німеччина

 ■ Система панелей з гнучкою 
естетикою

 ■ Можливість вибору розмірів 
панелей і шва

 ■ Стандартні поверхні титан-цинку 
RHEINZINK-prePATINA blaugrau і 
schiefergrau

 ■ Сертифікований як екологічний 
продукт
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Комплекс Multisports, Вальферданж, 
Люксембурґ

RHEINZINK-система синусоїдних 
профлистів

Завдяки своїй плавній формі класичної 
синусоїдної хвилі профілі виглядають 
особливо філіґранно. Різні типи уклад-
ки - вертикальна, горизонтальна або 
діагональна - надають фасаду делікат-
ну структуру, але також створють чіт-
кий візуальний розподіл фасаду. М’які 
світлотіньові ефекти дозволяють ство-
рити, особливо на великих поверхнях, 
чудову живу картину.

Житловий будинок, Берлін, Німеччина Житловий будинок, Даттельн, 
Німеччина

 ■ Зручність великих форматів
 ■ Підкреслена структура фасаду
 ■ Стандартна поверхня титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau
 ■ Можливість різних розмірів хвиль 

на замовлення
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Школа Rosenberg, Нойгауз, 
Швейцарія

RHEINZINK-система трапецивидних 
профлистів

Завдяки своїм чітким граням ребриста 
структура трапецевидного профілю 
стверджує при вертикальній, гори-
зонтальній так і діагональної укладці. 
Ефектний контраст, що виникає при 
попаданні світла на площину має 
більш виразну естетику в порівнянні з 
синусоїдними профілями, де цей ефект 
значно м’якший. Можливість вибору 
укладки стороною А або стороною 
В дозволяє облицювати фасад одним 
профілем у двох варіантах.

Підвісна канатна дорога Verbier, Вербьє, Швейцарія Підвісна канатна дорога Verbier, 
Вербьє, Швейцарія

 ■ Зручність великих форматів
 ■ Чітка лінійна структура фасаду
 ■ Стандартна поверхня титан-цинку 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau
 ■ Можлива різна висота профілю на 

замовлення
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ління залишається за RHEINZINK. 
Можливість вторинної переробки цин-
ку складає більше 95 %, що дозволяє 
надалі зменшити енергоспоживання 
на виробниц тво сплаву.
Виробництво RHEINZINK в процесі 
плавки є безвідходним, тому не вима-
гає додаткової попередньої обробки. 

На додаток до зразкових екологічних 
характеристик RHEINZINK переконує 
також з точки зору естетики. Він по-
ставлється у різних продукційних лініях 
і версіях. 

PATINA LINE це група класичних видів 
матеріалу RHEINZINK. Звичайно-
вальцьований (prePATINA walzblank) 
приймає вид натуральної патини 
протягом часу під впливом атмосфер-
них опадів. Патиновані варіанти 
prePATINA blaugrau і schiefergrau з 
першого дня отримують ще на заводі 

Матеріал з майбутнім

В рамках дискусії про застосування 
якісних і довговічних матеріалів в бу-
дівництві екологічність будівельних ви-
робів набирає все більшого значення 
і впливає на вибір матеріалів архітек-
тором. У центрі уваги знаходяться не 
лише довговічність, але й питання еко-
номії енергії як при самому виробниц-
тві, так і при вторинній переробці.

Для RHEINZINK питання екологічності 
традиційно займає почесне місце. 
Енергоефективне будівництво є 
актуаль ною темою. Велике значення 
для збереження навколишнього сере-
довища має вибір матеріалів, який 
робить архітектор чи проектант. У цен-
трі уваги знаходяться не тільки довго-
вічність, але й економічність виробни-
цтва і вторинної переробки. Вторинна 
переробка становить лише 5 % від 
первинних затрат на виробниц тво, а 
вартість вторинної сировини на сьо-
годнішній день сягає до 60 % від 
вартос ті вихідної сировини, чистого 
цинку, тому вибір майбутнього поко-

класичну і типову для цинку сіро-голу-
бу або темно-сіру патину. Варто зау-
важити, що варіанти цієї серії під дією 
атмосферних впливів можуть змінити 
свій відтінок залежно від навколишньо-
го середовища. Відмінною рисою чер-
гової лінії - RHEINZINK-PROTECT - є те, 
що сіро-голуба і темно-сіра поверхні 
титан-цинку завдяки невидимому по-
криттю лаком захищені від старіння на 
тривалий період. 

Завдяки лінії RHEINZINK-COLOR до-
ступними стали кольорові види повер-
хонь RHEINZINK. Вона відкриває нові 
можливості в області дизайну дахів, 
фасадів і архітектурних деталей, збе-
рігаючи при цьому основні технологіч-
ні властивості матеріалу RHEINZINK 
під кольоровою поверхнею. В даний 
час матеріал доступний в кольоровій 
гамі: RHEINZINK-COLOR blau, RHEIN-
ZINK COLOR ziegelrot, RHEINZINK-
COLOR moosgrün, RHEINZINK-COLOR 
perlgold і RHEINZINK-COLOR nuss-
braun.

На www.rheinzink.ua Ви можете знайти приклади креативних рішень з RHEINZINK.
На запит ми надішлемо Вам детальну інформацію по програмі поставок RHEINZINK.

Certificate

The Institute Construction and Environment (Institut 
Bauen und Umwelt e.V.) and its members are committed 
towards sustainable building. Joint projects focus on 
analysing the ecological performance of building 
products across their entire life cycle and on the basis 
of scientifi c principles. Transparent disclosure of all 
information including a full life cycle assessment (LCA) 
is performed on the basis of internationally agreed 
standards such as ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804.

Thanks to their responsible commitment, 
our members stand for maximum quality demands 
as regards future-oriented, sustainable building.

Our member RHEINZINK GmbH & Co. KG

is an offi cial partner for sustainable building.

Berlin, 1st January 2004

____________________________________ _____________________________________

Prof. Dr. Ing. Horst Bossenmayer (President) Dr.-Ing. Burkhart Lehmann (Managing Director)

____________________________________ _____________________________________

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.

Panoramastr. 1  
D – 10178 Berlin
Germany

info@bau-umwelt.com
www.bau-umwelt.com
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1  Сертифікат QUALITY ZINC
2  Сертифікат TÜV 

ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 та 
ISO 50001:2011

3 Сертифікат IGEF
4 Екологічна декларація IBU

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Різноманітність взамін монотонності - 
нові лінії RHEINZINK

Версії:
prePATINA walzblank
prePATINA blaugrau
prePATINA schiefergrau

Форми поставок:
Листи і рулони, покрівельні та фасадні 
системи, готові системи водовідведення. 
Архітектурні деталі і профілювання на 
запит! При необхідності також можливе 
захисне покриття зворотньої сторони.

Переваги лінії:

PATINA LINE
Натуральний 
матеріал

Версії:
PROTECT blaugrau
PROTECT schiefergrau

Форми поставок:
Листи і рулони. Профілювання на 
замовлення! 

Переваги лінії:

PROTECT LINE
Довговічне 
благородство

 ■ Натуральний матеріал
 ■ Поверхня з утвореною  
патиною

 ■ Перевірені технологічні  
характеристики

 ■ Для дахів, фасадів,  
водостічної системи і архі-
тектурних деталей

 ■ Пластичний і морозостійкий
 ■ Довговічний матеріал і не  
потребує обслуговування

 ■ 100 % придатний для  
вторинної переробки

 ■ Натуральний матеріал
 ■ Поверхня з натуральною  
патиною

 ■ Перевірені технологічні  
характеристики

 ■ Для дахів, фасадів,  
водостічної системи і архі-
тектурних деталей

 ■ Пластичний і морозостійкий
 ■ Довговічний матеріал і не  
потребує обслуговування

 ■ 100 % придатний для  
вторинної переробки

Версії (відповідно каталогу кольорів):
COLOR blau
COLOR ziegelrot
COLOR moosgrün
COLOR perlgold
COLOR nussbraun

Форми поставок:
Листи і рулони. Профілювання на 
замовлення! 

Переваги лінії:

 ■ Натуральний матеріал
 ■ Якість матеріалу RHEINZINK з 
кольоровим покриттям PVDF

 ■ Необмежені можливості  
дизайну

 ■ Перевірені технологічні 
характеристики

 ■ Для дахів, фасадів і 
архітектурних деталей

 ■ Пластичний і морозостійкий
 ■ Довговічність
 ■ 100 % придатний для вторинної 
переробки COLOR LINE

COLOR LINE
Необмежений вибір 
дизайну

RHEINZINK-PATINA, RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR і RHEINZINK-INTERIEUR 
є зареєстрованими торговими марками RHEINZINK GmbH & Co. KG.
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RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Майдан · вул. Траса Любельска 57
05-462 Вйонзовна
Польща

Тел.: +48 22 7899191
Факс: +48 22 7899199

info@rheinzink.ua
www.rheinzink.ua
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