
PŘEHLED SYSTÉMU

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
Žlaby, svody a příslušenství
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Žlab podokapní
půlkulatý/ hranatý,
s návalkou

Čelo žlabu
půlkulatého/ hranatého

Balkonový zástrčný žlab
s návalkou

Svod
kruhový nebo hranatý, 
vysokofrekvenčně svařovaný,
evropský patent 028414a

Svod s ochranným zakončením
opláštěný materiálem RHEINZINK
DN 110 a 125, vysokofrekvenčně 
svařovaný 

Sběrný kotlík
hranatý

Koleno kruhové
40°/ 60°/ 72°/ 85°

Oblouková roura
72°

Univerzální držák dešťového svodu
se svorkou pro bleskosvod
z nerez. oceli, včetně vrutu 
a pojistné matky

Klapka dešťová
s vyjímatelným zachytávačem na listí

Sběrač dešťové vody
s rychlospojkou GARDENA® 
na hadici ½‘‘ a hadicí 1‘‘ 
pro připojení na sběrnou nádobu

Okapnicový pás
hladký/ s drážkou, s návalkou/ 
bez návalky

Dilatace žlabu
pro žlab půlkulatý/ hranatý,
dilatační díl zinkově šedý

Žlabový roh
půlkulatý, vnější/ vnitřní,
90°, lisovaný z jednoho kusu

Žlabový roh
hranatý, vnější/ vnitřní,
90°, pájený



Odbočka svodu 60° a spojovací kužel
pro napojení svodů

Značka nejvyšší kvality 
v systémech odvodnění střech
Rozmanité tvary a individuální možnosti 
použití. Půlkulaté i hranaté, speciální 
tvary a příslušenství: sortimentem více 
než 500 prvků je systém odvodnění 
RHEINZINK nejrozsáhlejší na trhu. Na-
víc k dodání v trojím provedení povrchu: 
RHEINZINK-prePATINA walzblank 
patinuje přírodní cestou do klasicky 
šedomodrého vzhledu.  Předzvětralé va-
rianty RHEINZINK-prePATINA blaugrau 
a prePATINA schiefergrau disponují již 
z výroby elegantním vzhledem vyzrálé 
patiny zinku. Všechna provedení vyni-
kají krásným vzhledem, mnohotvárností, 
přesným lícováním a dlouhou životností 
bez údržby.
Všechny produkty jsou vyrobeny z 
přírodního materiálu RHEINZINK. Splňují 
nejvyšší kvalitativní kritéria a procházejí 
dobrovolným testováním kvality podle 
katalogu kritérií QUALITY ZINC. Eko-
logická bilance materiálu je příkladná: 
RHEINZINK je téměř stoprocentně recy-
klovatelný a po obsáhlém zdokumento-
vání celého životního cyklu byl již před 
lety prohlášen stavebním produktem 
šetrným k životnímu prostředí podle DIN 
ISO 14025, typ III.

Značka kvality
Rozhodnutí pro RHEINZINK je vždy 
rozhodnutím pro kvalitu. Každý produkt 
RHEINZINK je na znamení jeho původu 
opatřen nezaměnitelným ražením, které 
jednoznačně potvrzuje originál. Jeho 
identitu tak s jistotou můžeme prokázat 
i po letech.

Kotlík závěsný
půlkulatý/ hranatý,
strojně svařovaný

Revizní přechodový kus posuvný
revizní otvor s přechodkou

Ochrana žlabu před listím
pro půlkulatý žlab

Systém otočných háků
lišta s drážkou, zásuvnou spojkou a 
otočný hák dle ČSN EN 1462
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Příklad použití:

 1 Podokapní půlkulatý žlab
 2 Okapnicový pás
 3 Ochrana žlabu před listím 
 4 Lišta s drážkou/ otočný hák
 5 Čelo žlabu
 6 Žlabový roh
 7 Kotlík závěsný
 8 Oblouková roura
 9 Koleno
 10 Univerzální držák dešťového 
  svodu se svorkou pro bleskosvod
 11 Sběrač dešťové vody
 12 Patentovaný vysokofrekvenčně 
  svařovaný svod
 13 Revizní přechodový kus posuvný
 14 Svod s ochranným zakončením, 
  opláštěný materiálem RHEINZINK
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RHEINZINK ČR s.r.o. · Na Valech 22 · 29001 Poděbrady · Czech Republic · Tel.: +420 325 615465 · Fax: +420 325 615721 · info@rheinzink.cz

RHEINZINK SK s.r.o. · Zadunajská cesta 6 · 851 01 Bratislava · Slovensko · Tel.: +421 2 5341 4565 · Fax: +421 2 5363 2808 · info@rheinzink.sk

www.rheinzink.cz • www.rheinzink.sk


