
Patina Line
et levende materiale

CoLor Line
Ubegrensede muligheter

ProteCt Line
naturlig og bestandig

interieUr Line
en verden innenfor

aLWaYS Better
riktig løsning for ethvert behov
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rHeinZinK-ProteCt blue-grey og rHeinZinK-

ProteCt graphite-grey er alltid første valg når det 

gjelder, å tilby løsninger for uvanlige klimatiske for-

hold, som i tropene, eller ved spesielle anvendelses-

detaljer, f.eks. på utvendig himling,

 Varig overflatebeskyttelse med transparent skikt

 Motstandsdyktig i ulike klimasoner

nå kan du ta med deg den spesielle rHeinZinK-

estetikken inn i bygningen. De forpatinerte overflatene  

rHeinZinK-interieUr blue-grey og rHeinZinK-

interieUr graphite-grey gjør et enestående inntrykk 

med lang levetid. 

  til bruk i interiør- og møbeldesign

tidløs vakker overflater

Mer enn SUMMen aV aLLe ForDeLene
ett merke – fire linjer – utallige bruksmuligheter

Flere muligheter betyr flere oppdrag for deg
rHeinZinK har som mål alltid å tilby alle markedspartnerne den beste og mest innovative løsningen, helt i tråd med selskapets 
motto: aLWaYS Better. nå går rHeinZinK igjen et skritt lenger, ved å definere produktspekteret på nytt, og utvide det. erfaring 
fra mange tusen prosjekter og 45 år i produksjon av titansink har resultert i utviklingen av fire forskjellige produktlinjer. resultatet: 
et produktmangfold som er enestående på markedet, så du kan realisere dine idéer og dine kunders ønsker. Dermed kan du 
profittere direkte på et utvidet omsetningspotensiale.

originalen fra rHeinZinK. Kan leveres i naturlig 

kvalitet rHeinZinK-prePatina bright rolled eller 

i de forpatinerte overflatekvalitetene  rHeinZinK-

prePatina blue-grey og rHeinZinK-prePatina 

graphite-grey.

  naturlig patinadannelse

  25 års erfaring med forpatinering –  

fra oppfinneren av forpatineringsprosessen

rHeinZinK-titansink i nesten ubegrenset farge-

mang fold. i en av de fem standardfargene eller helt 

individuelt på forespørsel. Med et fargeskikt i kjent 

PVDF-kvalitet opprettholdes alle materialets positive 

egenskaper. 

  enestående lakkegenskaper

  Velprøvd rHeinZinK-materialkvalitet nå også  

som fargevariant
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