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Szeretnék többet tudni a RHEINZINK®-csatornarendszerrõl.

Név/Cégnév:..................................................................... Tel.: ..........................................

Cím: ...................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................

      Kérem küldjék el a RHEINZINK márkakereskedõk listáját.

építtetõ        

építési vállalkozó     

szakiparos     

tervezõ 

Évszázadok teltek el, mire az ereszcsa-

torna elnyerte mai alakját és elérte azt a 

funkcióját, amit az emberek elvárnak 

tõle. A RHEINZINK túltett az elváráso-

kon és olyan minõséget alkotott, mely 

kékesszürke ragyogásával, könnyen 

szerelhetõségével a ház díszévé válik és 

jelenlétével növeli az épület értékét.

A RHEINZINK® ereszcsatorna rendszer 

páratlanul elegáns, természetes megje-

lenésû, festést nem igénylõ, titánnal és 

rézzel ötvözött horgany anyagból a leg-

korszerûbb technológiával készül.

Kereskedõinknél megtapasztalhatja, 

hogy az európai minõség az Ön számá- 

ra is elérhetõ.

- Elegáns, mert vonalvezetésével 

  harmóniát kölcsönöz a háznak.

- Festést nem igényel, mert titáncink

  összetétele idõtálló és esztétikus.

- Könnyen szerelhetõ, mert elemei

  pontosan illeszkednek egymásba.
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RHEINZINK® ereszcsatorna rendszer – a professzionális vízelvezetés

  Örök érték...

RHEINZINK Hungaria Kft. 1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3., Tel.: 305-0022, Fax: 305-0023
E-mail: info@rheinzink.hu, www.rheinzink.hu 



Szépség és elegancia

a természetes anyagok (kõ, fa) szépségét kiemelõ 

kékesszürke szín

korrózióálló, így rozsdafoltok nem alakulhatnak ki 

nemes anyaga bevonatot nem igényel

tökéletesen illeszkedõ elemek rendszere 

német precizitás 

A több generációs csatorna

az egyébként kritikus tartóelemek is  korrózió védettek 

pontos illesztés miatt összetételeknél nincs fagyáskár

30% -kal több vizet elvezetõ tölcséres összefolyó

masszív, 8 %-kal megnövelt lemezvastagság

a titáncink 100 %-ban korróziómentes

bevonatmentes titáncink 

extra hóterhelhetõség

Több pénz jut másra

a víznyerõ elem segítségével összegyûjtött

esõvízzel locsolhat

nincs bevonat, tehát festeni sem kell

gyors és egyszerû helyszíni szerelés

nem igényel karbantartást 

Több mint egy ereszcsatorna

kétfajta természetes felület: natúr és elõpatinásított

dugulásmentességet biztosító lombfogó rács

utólag is szerelhetõ csatornarendszer

speciális terasz vízelvezetõ csatorna

idõjárásálló titáncink

A ráadás : kedvezõbb az ára, mint gondolná !

A RHEINZINK Hungária Kft. az anyagából végzendõ munkához ajánlja a bádo-
gos mesterképzõ tanfolyamát elvégzett szakkivitelezõket.
A RHEINZINK® -termékek a RHEINZINK- márkakereskedõknél kaphatók.
A márkakereskedõk és szakkivitelezõk listáját a RHEINZINK Kft. kérésre megküldi.

MELYEK A RHEINZINK® ERESZCSATORNA ELÕNYEI?

RHEINZINK® - A profeszionális esõvízelvezetés
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