
ÇATI KAPLAMALARI
Sistem Çözümleri 

SİSTEME GENEL BAKIŞ





Önsöz 

Yaratıcılığı sınırlayan bir malzemenin de
ğeri nedir? Uygulamada eksikleri olan 
bir fikir, en iyi fikir de olsa neye yarar? 
Özgün çözümler; yaratıcılığı teşvik eden, 
fikirlerin gerçekleşmesini sağlayan mal
zemelerin kullanımını ve sadece teknik 
mükemmelliği ve yapı fiziğini değil, aynı 
zamanda estetik gereksinimleri de karşı
layan bir danışmanlığı gerektirir. 

Bu fırsatların hepsi, RHEINZINK tarafın
dan size sunulmaktadır. Bu marka, çatı  
ve cephe kaplamaları için sadece ben
zersiz ve yaratıcı bir malzeme sunmakla 
kalmaz, aynı zamanda fikirlerinizi ger
çekleştiren örnek bir hizmet de sunar. Pro
jenizin büyük ya da küçük olması önemli 
değildir. Sizlere projeniz kadar benzer
siz çözümler sunarız. RHEINZINK’in sun
duğu kapsamlı çatı ve cephe sistemleri  
ve çok çeşitli uygulama teknikleri ile her 
tasarıma uygun bir çözüm bulmak müm
kündür.

RHEINZINK her şekle girebilir, her daim 
kalıcı estetiği ile etkiler ve tüm mimari ya
pılara uyum gösterir. Ayrıca doğal mal
zeme ile sürdürülebilir yapının gereksi
nimlerini kolaylıkla karşılar. RHEINZINK 
kesinlikle bakım gerektirmez, nesiller 
boyu geçerli kriterleri yerine getirir ve 
çevreye karşı duyarlıdır.

Bu broşürde yer alan örnekler, 
RHEINZINK’in sunduğu tasarım alter
natiflerini ve çevreye duyarlı bir malze
me ile hangi çözüm olanaklarına sahip 
olduğunuzu göstermektedir. 

İstanbul, Mart 2014 
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„Il sogno di Ivana“, Turin, İtalya

RHEINZINK-Çift Kenet Sistemi  

Çift kenetli sistemler, çinkoya özgü bur
gulu birleşimler ve klasik kenet sistemler 
için ileri bir aşamadır. Literatürde 1899 
yılından beri bilinen bu güvenilir sistem, 
eğimi 3° ile 25° arasındaki çatılarda ilk 
tercih olarak kabul edilmektedir. „Çift 
Kenetli Sistem“ tanımı, klasik tabir edilen 
doğrusal (boyuna) birleşimlerin iki kez 
bükülmesini ifade eder. Bu sistemin kul
lanıldığı çatılar, sadece 25 mm’lik kenet 
hadve yüksekliği ile ilave önlem alınmak
sızın yağmur geçirmez hale gelir. Ulusla
rarası düzeyde önceden profillenen lev
halardan oluşan çift kenetli sistem kabul 
edilmiştir. Kenet levhaların bükülmesi ve 
kapatılması manuel veya kenet makinesi 
sayesinde mekanik olarak yapılabilmek
tedir. İçbükeydışbükey veya konik uy
gulamaların kullanıldığı özel tasarımlar 
da sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir. 
Sunduğu farklı detay çeşitleri sayesinde 
hem geleneksel hem de modern mimari 
yapılara uygunluk göstermektedir. 

Schwielowsee Resort, Werder, Almanya Česká pojišťovna Pankrác – İdari bina, 
Prag, Çek Cumhuriyeti

 ■ Çatı formuna uygun olarak kolay  
ve özgün uygulama olanağı

 ■ Eğimi 3° ile 25° arasındaki tüm çatı 
tiplerinde uygulanabilirlik

 ■ 16 m’ye kadar panel uzunluğu
 ■ Uzun ömürlü, bakım gerektirme-

yen ve çevre dostu çatı kaplama 
malzemesi

Kapak fotoğrafı: Dorothy Bakımevi, Bradford on Avon, İngiltere



Villa Montaña del Socorro, Tafira Baja, 
İspanya

RHEINZINK-Klasik Kenet Sistemi

Klasik Kenet Sistemi, geleneksel çatı 
uygulayıcıları tarafından geliştirilen ve 
teknik literatürde özellikle 20. yüzyılın 
başlarında adı geçen bir sistem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Levhaların yal
nızca bir kez gerekli açıda bükülerek 
kapatılmasıyla oluşan bu sistem, Çift 
Kenet Sistemi’ne göre daha kolay bir 
detay çözümüne sahiptir. Bu sistem özel
likle eğimi 25°‘den fazla olan metal çatı 
kaplamalarının görünen yüzeylerinde 
ve parapetler, çatı katları ve mansard 
çatıların dikey, eğik veya yatay uygu
lamalarında tercih edilmektedir. Klasik 
Kenet Sistemi, geniş yüzeyli projelerde 
Çift Kenet Sistemi’ne göre görsel açıdan 
daha canlı ve güçlü hatlara sahip bir 
yapı oluşturmaktadır.

Site Alanı, Stavoren, Hollanda Villa Möllmann, Bielefeld, Almanya

 ■ Çatı formuna uygun olarak kolay  
ve özgün uygulama olanağı

 ■ Kenet tasarımında çarpıcı hatlar
 ■ Eğimi 25°‘den yüksek çatılarda 

uygulanabilirlik
 ■ 16 m’ye kadar panel uzunluğu
 ■ Uzun ömürlü, bakım gerektirme-

yen ve çevre dostu çatı kaplama 
malzemesi
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Etkinlik Salonu, Prag, Çek Cumhuriyeti

RHEINZINK-Kepli Geçme Sistem

Kepli Geçme Sistem, günümüzde kullanı
lan metal levha tekniklerinin en gelenek
sel olanıdır. „Kepli Geçme“ Sistem, lev
halar arasına çinko esaslı RHEINZINK 
kep profillerinin monte edildiği doğrusal 
(boyuna) birleşimlerin bir çeşididir. Sis
tem, verimli uygulaması ile etkileyicidir. 
Farklı ışık ortamlarında ilginç etkilere sa
hip olan sistem, diğer kenet sistemleri ile 
birlikte kullanıldığında üç boyutlu etkiler 
ve gölge efektleri oluşmasını sağlar. Do
layısıyla bu sistem hem çatı kaplamala
rında hem de geniş yüzeyli cephelerde 
farklı tasarım alternatiflerine olanak tanır. 
Çift Kenet Sistemi ile birlikte kullanılması 
halinde ise tasarımlarda çok daha fazla 
çeşitlilik sağlanır. 

Sanat Yüksek Okulu, Dresden, Almanya

 ■ Geniş profiller sayesinde çarpıcı 
kenet görünümü 

 ■ Düz ve eğimli çatılarda uygulana-
bilirlik 

 ■ Ön üretim sayesinde ekonomik 
montaj 

 ■ 20 m’ye kadar panel uzunluğu 
 ■ Uzun ömürlü, bakım gerektirme-

yen ve çevre dostu çatı kaplama 
malzemesi

Louvre Oteli, Paris, Fransa



Villa, Neudörfl, Avusturya

QUICK STEP – RHEINZINK-Step Sistem

Mimari her zaman yeni tasarım çeşitleri 
arayışındadır. Bu arayıştan yola çıkan 
RHEINZINK, geniş tasarım seçeneği ve 
kullanım kolaylığı sağlayan fabrikada 
hazırlanan modüllerden oluşan endüst
riyel QUICK STEP Sistemi’ni geliştirmiş
tir: Teknik açıdan korunan bu yeni sistem, 
sunduğu çeşitli uygulama seçenekleri ile 
geleneksel çatı kaplamalarına alterna
tif olmaktadır. QUICK STEP Sistem, çatı 
eğimleri 10° ile 75° arasındaki birçok 
çatı tipine uygun olup RHEINZINK
prePATINA bluegrey veya prePATINA 
graphitegrey yüzey alternatiflerinden 
oluşan ön üretimli bağlantı elemanları 
sayesinde sorunsuz ve hızlı bir kurulumu 
garanti eder. Basamaklı sistem yapısı, 
çatı yüzeylerinde belirgin bir bölümlen
dirme sağlar ve her türlü ortama uygun 
şekilde monte edilir. 

Villa, Paris, Fransa Morg, Stainz, Avusturya 

 ■ Çatı yüzeyinin yatay bölümlendi-
rilmesi 

 ■ Düz ve eğimli çatılarda uygulana-
bilirlik

 ■ Ön üretim sayesinde ekonomik 
montaj 

 ■ Uzun ömürlü, bakım gerektirme-
yen ve çevre dostu çatı kaplama 
malzemesi
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Elisabeth Kaplıcaları, Miskolc,  
Macaristan

RHEINZINK-Arduvaz Sistemler

Arduvaz sistemlerin çatı kaplamaları 
alanındaki kullanımı da artmaktadır. 
RHEINZINKDar Seri Kaplamalar (kare 
ve karo şeklinde) ile karmaşık geometrik 
yapılarda bile güvenilir ve görsel açıdan 
etkileyici çözümler gerçekleştirilebilir. Bu 
sistemin klasik uygulama alanları olarak 
bacalar,kuşluklar (güvercinlikler) ve çatı 
kalkan duvarları sayılabilir. RHEINZINK
Geniş Seri Kaplamalar, geniş yüzeyli 
çatı ve cephe kaplamalarında etkisini 
göstermektedir. Kare ve karo plakaların 
gelişiminde bir sonraki aşama olarak 
değerlendirilen bu kaplamalar, sadece 
sundukları görsel estetik ile değil, aynı 
zamanda sağladıkları yapısal avantajlar 
ile de dikkat çekicidir. Farklı boyutlarda 
arduvaz plakaların kullanılması, yüzey 
tasarımlarında çok çeşitli olanakların or
taya çıkmasını sağlar. Orijinal yüzey al
ternatifinin kullanılması halinde zamanla 
ürün yüzeyinde doğal yollarla oluşacak 
patina tabakasının yaratacağı renk fark
lılığından doğan nüans nedeniyle tasa
rımda çok farklı bir etki ortaya çıkar. 

Kempinski Oteli, Hohe Tatra, Slovakya Cumhuriyeti Kaplan Rezidansı, Illinois, ABD

 ■ Seçilebilir arduvaz plaka büyük-
lükleri sayesinde özgün çatı kapla-
maları

 ■ Yüksek tasarım özgürlüğü 
 ■ Düz ve eğimli çatılarda uygulana-

bilirlik
 ■ Ön üretim sayesinde ekonomik 

montaj 
 ■ Uzun ömürlü, bakım gerektirme-

yen ve çevre dostu çatı kaplama 
malzemesi

Sağdaki fotoğraf: San Pietro Katedrali, Gattinara, İtalya





değerinin hammadde fiyatlarının % 60’ı 
oranında seyretmesi, RHEINZINK‘ten 
yana alınacak bir kararın gelecek ne
siller adına da anlamlı olacağını göster
mektedir. % 95’in üzerindeki yüksek geri 
dönüşüm oranı sayesinde ana malzeme 
için gerekli enerjinin tasarrufunda daha 
da kazanç sağlanmaktadır. RHEINZINK 
üretim sürecinde ortaya çıkan hurdalar, 
herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın ye
niden erime sürecine sevk edilmektedir.

RHEINZINK malzemesi, örnek teşkil 
eden ekolojik özelliklerinin yanı sıra es
tetik görünümü ile de etkileyicidir. Farklı 
ürün grupları ve uygulama seçenekleri 
mevcuttur. 

RHEINZINKPATINA, ürünün klasik ver
siyonudur. Orijinal yüzey (prePATINA 
bright rolled), zaman içinde atmosferik 
etkiler nedeniyle doğal bir patina taba

10

RHEINZINK ürünlerinin yaratıcı kullanımı ile ilgili olarak www.rheinzink.com.tr adresinden pek çok farklı 
sistem çözümüne ulaşabilirsiniz. RHEINZINK programı hakkında daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

1 QUALITY ZINC Sertifikası
2    TÜV Sertifikası  

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

3 IGEF Sertifikası
4 IBU Çevre Bildirisi

Geleceğin Malzemesi 

Sürdürülebilir yapı üzerine yapılan tartış
malar çerçevesinde yapı malzemelerinin 
çevreye uyumu önem kazanmaktadır ve 
malzeme seçimi için verilen kararları et
kilemektedir. Malzemenin uzun ömürlü 
olmasının yanı sıra üretim sırasında kul
lanılan enerji, geri dönüşüm oranı ve geri 
dönüşüm oranı sayesinde elde edilen 
enerji tasarrufu da önemlidir.

RHEINZINK için çevreye uyum gelenek
sel bir öncelik oluşturmaktadır. Hammad
denin kazanılması ve işlenmesi ile ilgili 
ekolojik kriterler önceden belirlenmiştir: 
Enerji tüketimi son derece düşüktür. Mo
dern üretim tesisleri emisyonları en aza 
indirgemektedir. RHEINZINK %100 geri 
dönüşümlüdür ve nesiller boyu kalıcı bir 
ömre sahiptir. RHEINZINK ürünlerinin 
değeri, çatı ve cephe kaplamalarında 
veya yağmur indirme sistemlerinde kul
lanılmalarından sonra da hayli yüksektir: 
Geri dönüşüm için kullanılan enerjinin, 
birincil enerji miktarının sadece % 5’i 
olması ve günümüzde saf metal hurda 

kası oluşturur. Patinalı versiyonlar olan  
prePATINA bluegrey ve graphitegrey 
ile doğal malzeme, ilk günden itibaren 
klasik ve çinkoya özgü görünüme sahip
tir. Bu ürün grubundaki patinalı yüzey çe
şitleri yıllar içinde doğal yollardan oluşan 
patina tabakasının etkisiyle değişirken, 
RHEINZINKPROTECT LINE grubundaki 
ürünlerin fabrikada üretildikleri bluegrey 
ve graphitegrey yüzeyleri görünmeyen 
bir tabaka sayesinde eskimeye karşı 
uzun vadeli olarak korunur. 

RHEINZINKCOLOR LINE ile artık  
RHEINZINK malzemesinin renkli versiyo
nu da mevcuttur. COLOR LINE grubunda
ki yüzey alternatifleri de RHEINZINK’in 
etkileyici işleme özelliklerine sahiptir. 
Böylelikle çatı, cephe ve mimari detay 
tasarımlarınızda size tahmin edemeyece
ğiniz olanaklar sunulmaktadır. Şu anda 
RHEINZINKCOLOR blue, RHEINZINK
COLOR tilered, RHEINZINKCOLOR 
mossgreen, RHEINZINKCOLOR pearl
gold ve RHEINZINKCOLOR nutbrown 
renkleri mevcuttur.

 1 2    3 4

C E R T I F I C A T E

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.

Rheinufer 108  
53639 Königswinter

info@bau-umwelt.com
www.bau-umwelt.com

____________________________________ ____________________________________

Prof. Dr. Ing. Horst Bossenmayer (Präsident)  Hans Peters (Geschäftsführer)

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 maxi-
mum quality demands as regards future-oriented, sustainable building.

Our member RHEINZINK GmbH & Co. KG

is a certifi ed partner for sustainable building.

Königswinter, 01 January 2006

IBU-Urkunde_Rheinzink_engl&dt.indd   1 31.01.13   14:53

Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF Ltd.
International Association for Electrosmog-Research IGEF Ltd.

IGEF Certi� cation Centre

The results of the biophysical analysis carried out  by the IGEF testing and research laboratory 
show that up to 99.93 % of the low-frequency alternating electric � elds and the high-
frequency electromagnetic radiation from outside of the building are shielded by the 

and produced by the company RHEINZINK GmbH & Co. KG.

Thus, the requirements of the International Association for Electrosmog-Research 
IGEF for granting the IGEF testing seal are completely met.

This certi� cate is valid until 9th of August 2015.

10. August 2012

Wulf-Dietrich Rose
President of the International Association for Electrosmog-Research IGEF Ltd

RHEINZINK-Roof and - Facade System made of Titanium Zinc

CERTIFICATION

The company is based: Birmingham, UK. Registered in the Companies House for England and Wales No.7124301
IGEF OFFICE Tenerife  -  Calle Los Lavaderos 29, E-38360 El Sauzal, Tenerife/Espana  -  N.I.F. N8261104G

General Manager:  Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose  -  Phone 0034 922 562334; Fax 0034 922 562334
Internet information and communication:  www.elektrosmog.com  -  Email: igef-o�  ce@elektrosmog.com



RHEINZINKPATINA, RHEINZINKPROTECT, RHEINZINKCOLOR ve RHEINZINKINTERIEUR, 
RHEINZINK GmbH & Co. KG’nin tescilli markalarıdır.

Yüzey Alternatifleri:
prePATINA bright rolled
prePATINA bluegrey
prePATINA graphitegrey

Etkileyici Özellikler:

PATINA LINE
Yaşayan malzeme

Yüzey Alternatifleri:
PROTECT bluegrey
PROTECT graphitegrey

Etkileyici Özellikler:

PROTECT LINE
Saf ve dayanıklı

Tekdüzelik yerine çeşitlilik – 
RHEINZINK-Ürün Grupları 

Yüzey Alternatifleri (Standart renkler):
COLOR blue
COLOR tilered
COLOR mossgreen
COLOR pearlgold
COLOR nutbrown

Etkileyici Özellikler:

COLOR LINE
Sınırsız tasarım olanağı

 ■ Doğal malzeme
 ■ Doğal patina oluşumu 
 ■ Kanıtlanmış işleme özellikleri 
 ■ Çatı, cephe, yağmur indirme 
sistemleri ve mimari detaylar için 

 ■ Kırılmaya ve donmaya karşı 
dayanıklı 

 ■ Uzun ömürlü ve bakım 
gerektirmez

 ■ %100 geri dönüşümlü

 ■ Doğal malzeme
 ■ Şeffaf kaplama sayesinde 
dayanıklı yüzey koruması 

 ■ Kanıtlanmış işleme özellikleri 
 ■ Çatı, cephe ve mimari detaylar 
için 

 ■ Kırılmaya ve donmaya karşı 
dayanıklı 

 ■ Uzun ömürlü ve bakım 
gerektirmez

 ■ %100 geri dönüşümlü

 ■ Doğal malzeme
 ■ Renkli tabaka ile RHEINZINK 
malzeme kalitesi

 ■ Sınırsız tasarım çeşitliliği
 ■ Kanıtlanmış işleme özellikleri 
 ■ Çatı, cephe ve mimari detaylar 
için 

 ■ Kırılmaya ve donmaya karşı 
dayanıklı 

 ■ Uzun ömürlü
 ■ %100 geri dönüşümlü
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RHEINZINK Türkiye İrtibat Bürosu
Bağdat Cad. No: 124
34726 Fenerbahçe – İstanbul
Türkiye

Tel: +90 216 5506292
Faks: +90 216 5506293

info@rheinzink.com.tr
www.rheinzink.com.tr
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