
VISÃO DE CONJUNTO

SISTEMA DE EVACUAÇÃO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS
Caleiras, tubos de descarga e acessórios
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Caleira
Redonda/quadrada, 
com recorte do rebordo

Tampa de caleira
Redonda/quadrada

Caleira de encaixe para beirado 
com recorte de rebordo

Tubo de descarga
Redondo ou quadrado, eletro-solda-
do por alta frequência, patente euro-
peia 028414a

Tubo protetor de descarga
DN 110 e 125, soldado

Caixa de recolhida de água
Quadrada

Curva
40° / 60° / 72° / 85°

Tubo curvo
60° / 72°

Suporte universal para tubos de des-
carga com pinça suporte para-raios
Em aço inoxidável, com porca e para-
fuso de bloqueio

Bifurcação de água
Com rede desmontável

Bifurcação de água com conector rápido 
com chave reguladora GARDENA® 
(1/2") e mangueira de conexão (1”) 
para depósito de recolhida de água

Perfil de beirado
Liso/com dobras, com/sem rebordo

Junta de dilatação
Curta, redonda/quadrada
Elemento dilatador em cor cinza zinco

Ângulo
Redondo, exterior/interior, 90°, 
de peça única embutida

Ângulo
Quadrado, exterior/interior, 
90°, soldado



Bifurcação 60° e encaixe cônico
Elemento redutor para união de tubos 
de descarga

A marca de qualidade em evacuação 
de águas pluviais 
Múltiplas formas e as mais exclusivas 
possibilidades de aplicação. Redondo 
ou quadrado, formas especiais e aces-
sórios: com mais de 500 artículos, o sis-
tema de evacuação de águas pluviais 
RHEINZINK é o mais extenso do mer-
cado. E além do mais, está disponível 
com três acabamentos de superfície: 
RHEINZINK-prePATINA walzblank ad-
quire uma pátina natural à intempérie, 
com a característica aparência cinza 
azulada. As variações pré-patinadas 
RHEINZINK-prePATINA blaugrau e 
prePATINA schiefergrau dispõe desde o 
começo da elegante aparência de uma 
pátina duradoura. Todas as execuções 
convencem pela beleza das suas for-
mas, as possibilidades de desenho, um 
soberbo ajuste e uma longa vida livre de 
manutenção.

Todos os produtos se fabricam com o 
material natural RHEINZINK. Cumprem 
com os mais altos níveis de qualidade 
e estão submetidos à avaliação volun-
tária, segundo o catálogo de critérios 
QUALITY ZINC. Também seu ecobalan-
ço é exemplar: RHEINZINK é reciclável 
em até 100 % e, já faz muitos anos, foi 
declarado como produto de constru-
ção ecológico, depois da avaliação 
do seu ciclo de vida completo, segundo  
DIN ISO 14025, tipo III.

Saída universal
Redonda/quadrada, eletro-soldada 
mecanicamente

Registro geral de tubos de descarga 
com orifício de revisão e tampa de 
tubo de terra

Filtro Párafolhas
Para caleiras redondas

Sistema de suporte rápido
Trilho com conector e suporte segundo 
DIN EN 1462

O distintivo de qualidade.
Uma decisão por RHEINZINK sempre 
é também uma decisão pela qualidade. 
Como sinal inequívoco da sua origem, 
cada produto RHEINZINK leva um ca-
rimbo que lhe identifica como original. 
Com isso, pode-se comprovar sua identi-
dade, inclusive, depois de vários anos.

Valores duráveis
RHEINZINK é um material sustentável 
que possui uma durabilidade excepcio-
nal. Isso proporciona uma segurança 
adicional.
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Exemplo de aplicação:

 1 Caleira redonda
 2 Perfil de beirado
 3 Filtro Párafolhas
 4 Trilho e suporte rápido
 5 Tampa de Caleira
 6 Ângulo
 7 Saída universal
 8 Tubo curvo
 9 Curva
 10  Suporte universal para tubo  

de descarga com pinça suporte 
para-raios

 11 Bifurcação de água
 12  Tubo de descarga patenteado, 

eletro-soldado por alta frequência
 13 Registro geral
 14 Tubo protetor de descarga
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RHEINZINK Ibérica, s.l.u. · 28500 Arganda del Rey (Madrid)· Espanha · Tel.: +34 91870 7005 · Fax: +34 91872 9113 · info@rheinzink.es

www.rheinzink.es
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