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Приклад використання:

 1 Півкруглий жолоб з валиком
 2 Карнизний профіль
 3 Захист від листя
 4  Монтажна шина/

повортний гак
 5 Заглушка
 6 Кут жолоба
 7 Воронка жолоба
 8 Труба з коліном
 9 Коліно
 10  Універсальне кріплення 

труби 
 11 Комплект для збору води 
 12 Ринва
 13 Ревізійна труба-насадка
 14  Труба-перехідник до каналізації

ОГЛЯД СИСТЕМИ

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА
Жолоби, труби, комплектуючі
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Трійник 60° і стикуючий конус
для зєднання труб різного діаметру

Марка якості водовідведення
Різномаїття форм та індивідуальні  
можливості. Напівкруглі і квадратні, 
спеціальні вироби та комплектуючі. 
RHEINZINK водостічна система - най-
більш всеохоплююча система на рин-
ку, більше ніж 500 найменувань. До-
ступна в трьох різних варіантах вико-
нання. RHEINZINK-prePATINA walz-
blank (звичайно-вальцована поверхня, 
яка патинується під впливом атмосфе-
ри і приймає класичний сіро-блакит-
ний вигляд). Патиновані варіанти, 
RHEINZINK-prePATINA blaugrau і 
prePATINA schiefergrau, вже з заводу 
поставляються з рівномірною і елеґант-
ною патиною, сіро-блакитного і тем-
но-сірого кольору. Усім варіантам 
властиві гарні форми, різномаїття, ви-
сока точність та довговічність, і  не ви-
магають догляду. Всі продукти виро-
блені з натурального матеріалу 
RHEINZINK і відповідають найвищим 
критеріям якості QUALITY ZINC. 

Жолоб
напівкруглий/квадратнийз валиком

Заглушка жолоба
напівкругла/квадратна

Балконний жолоб
з валиком

Труба водостічна
кругла або квадратна, високоча-
стотне зварювання, Європ. патент 
№028414a

Труба-перехідник до каналізації
DN 110 і 125, зварена

Воронка водозбірна
квадратна

Коліно
40°/ 60°/ 72°/85°

Труба з коліном
60°/72°

Універсальне кріплення трубиз 
тримачем громовідводу
з нерж. сталі, включаючи гайку 
іштир з різьбою

Труба-насадка для збору 
дощової води
зі знімною сіткою для листя

Комплект для збору дощової води
кран GARDENA®, (½ дюйма), шланг 
(1 дюйм) для прямого підключення до
бочки

Карнизний профіль Деформаційна вставка жолоба
напівкруглий/квадратний, 
EPDM сірого кольору

Кут жолоба
напівкруглий, зовнішній/
внутрішній 90°, цільнотянутий

Кут жолоба
квадратний, зовнішній/
внутрішній 90°, паяний

Воронка жолоба
напівкругла/квадратна машинна 
варка

Ревізійна труба-насадка
з кільцем для труби-перехідника до 
зливної каналізації

Захист від листя
для напівкруглих жолобів

Система поворотних гаків
монтажна шина і поворотний гак 
згідно норм DIN EN 1462

Зразковий, екологічний баланс: 
RHEIN ZINK на 100 % піддається вто-
ринній переробці. Ще декілька років 
тому, після всебічного вивчення життє-
вого циклу, продукція RHEINZINK була 
визнана екологічною згідно до норм 
DIN ISO 14025, тип III.

Підтвердження якості
Вибір RHEINZINK - це завжди вибір на 
користь якості. На кожному виробі є 
відтиск RHEINZINK, який вказує на 
ориґінальність його походження. Цей 
знак гарантує якість на довгі роки.
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