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Arkitekt: a.s.a. Sigitas Kuncevičius Architecture Studio

Bygherre: Vilnius Gediminas Technical University

Præfabrikation: UAB Vytrolma

Entreprenør/blikkenslager: KG Constructions

Opført: 2016 

Areal: 7.650 m2

Zink: RHEINZINK-prePATINA blaugrau, storruder, 50 t

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Blaugrau

Svævende forbindelsesgang med vandrette 
zinkbånd af varierende bredde.

De mange facademotiver skaber 
en oplevelsesrig helhed.

Snit gennem konferencesal og kontorfløj 
i sjette sals højde.

Foto: Žygimantas Gudelis

Foto: Žygim
antas G
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Tegning:
a.s.a. Sigitas Kuncevičius Architecture Studio

Foto: Žygimantas Gudelis

VGTU Science and Administration 
 Center i Vilnius leger sikkert med 
 arkitektoniske motiver og materialer.

LEG MED BYGGEKLODSER
Tag fem byggeklodser i overstørrelse, placer dem 
ovenpå hinanden og drej nogle af dem halvfems gra-
der, tilføj tre facadematerialer og kombiner dem til fire 
forskellige facademotiver, og det kan gå rigtig galt – 
 eller godt, alt efter arkitektonisk formåen. VGTU Science 
and  Administration Center i Vilnius, Litauen, er tegnet af 
 Sigitas Kuncevičius Architecture Studio, og her er det 
gået godt, takket været et sikkert greb om materialer, 
bygningsdetaljering og farveholdning.

Sammenstillingen af bygningsvolumener vinkelret og 
ovenpå hinanden skaber en dramatisk portal, som er  
15 meter bred og 22 meter høj, og den giver adgang 
til en fleksibel konferencesal, placeret i sin egen lavere, 
 kubiske bygning. De to vinkelrette blokke rummer kontor er 
og studiefaciliteter i 12 etager, mens to høje trappetårne 
forankrer hele kompositionen til jorden.

HVER BYGNINGSKROP SIT UDTRYK
Facaderne består af glas, komposit-elementer af alu-
minium og ikke mindst zink, og der er ikke sparet på 
virkemidlerne. Både konferencesalen og et højt trappe-
tårn mod øst er beklædt med storruder i fem forskellige 

størrelser af smalle og bredere baner af RHEINZINK-
prePATINA blaugrau. De skaber et varieret og levende 
forbandt, der er monteret vandret på salens facade, 
mens de er lodret orienteret på trappetårnet. Også en 
hævet forbindelsesgang, som leder til en ældre bygning 
på campus, og undersiden af blokken, der svæver i  
22 meters højde, er beklædt med zink. Storruderne er 
af zink i 0,8 mm tykkelse, og de er præfabrikeret af det  
litauiske firma Vytrolma, mens KG Constructions har 
stået for selve bygningsentreprisen.

De to vinklede blokke har curtain-wall glasfacader, med 
slanke alu-rammer og dybe recesser i etageadskillelserne. 
Glasfacaderne brydes op af ikke-transparente felter af 
mørkegrå glaspaneler i et tilfældigt mønster, flest på fa-
caden mod syd, hvor de agerer solafskærmning, færrest 
mod nord og vest.
Et tredje udtryk findes på kompleksets andet trappetårn, 
som fastholder de to vinklede blokke. Her er facaderne 
forholdsvis lukkede, beklædt med kompositelementer af 
aluminium, hvis vandrette lameller strammer bygnings-
formen op, foruden at de også fungerer som solaf-
skærmning. 

EN HELDIG HÅND
Sigitas Kuncevičius Architecture Studio har med  heldig 
hånd, og skyldig gæld til modernistiske forbilleder, 
skabt en arkitektonisk komposition, der har resulteret 
i, at  juryen bag EU Mies van der Rohe Award 2017 
 kvitterede med en nominering til årets pris.



RHEINZINKs to konsulenter er klar til 
at hjælpe med gode løsninger, der kan 
komme dit næste projekt til gode. Med 
i bagagen har de mange års praktisk 
erfaring og en bred teoretisk viden.

Vores konsulenter Jørgen Trier og Carsten Olsen Borre-
gaard har begge mange års praktisk erfaring som blik-
kenslagere og en bred teoretisk viden om zink, fordi 
de også begge har været faglærere på tekniske skoler. 
Med denne ballast opfordrer de arkitekter til at få en 
dialog om, hvordan en god zinkløsning kan være med 
til at skabe et godt byggeri.

”Her hos RHEINZINK bidrager vi med at skabe direkte 
kontakt mellem bygherre, arkitekt og håndværkeren 
ude på byggepladsen. Arkitekter ringer til os, når de 
støder på en udfordring, de ikke kan løse, og jeg tæn-
ker gerne ud af boksen, så vi sammen kan bidrage til at 
finde den gode – og rigtige – løsning. Vi er jo tidligere 
fagskolelærere, som gerne vil vores fag. Vi er nok lidt 
nørder, og jeg synes, at ambitionen om at lave tingene 
rigtigt, er en meget positiv udvikling,” siger Jørgen Trier.

Carsten Olsen Borregaard tilføjer: ”Jeg oplever, at de 
fleste håndværkere sætter en ære i at være gode sam-
arbejdspartnere for arkitekterne, og jeg ved, at der 
findes en stor videnbank blandt blikkenslagere, som 
er stolte af deres fag. Omvendt er jeg også begejstret 
for samarbejdet med arkitekterne, og vil bare opfordre 

dem til benytte sig af, at vi er stærke i såvel den prak-
tiske udførelse, som i den tekniske teori, der ligger bag 
godt zinkarbejde.”

Begge minder også om, at de i deres rådgivning træk-
ker på et meget kvalificeret bagland, dels den tekniske 
afdeling i RHEINZINK Tyskland, dels den store viden, 
som direktør i RHEINZINK Danmark, Pia Nørgaard, 
kan bidrage med.

RHEINZINK er ikke bare zink, og kva-
liteten er heller ikke ligegyldig. Derfor 
tester vi vores produkter fra råmateriale 
til byggemateriale. Hver gang.

GRUNDLAGET ER I ORDEN
Grundlaget for høj materialekvalitet begynder alle-
rede, når råmaterialet til RHEINZINK smeltes i ovnene 
på  vores fabrik i Tyskland. Det består af titanzink af høj 
kvalitet, som blandes med små mængder titanium og 
kobber. Når legeringen kommer ud af ovnen, tages en 
prøve af hver eneste produktion, som analyseres nøje 
på vores laboratorium, og alle prøver gemmes, under et 
individuelt nummer, så det altid er muligt at spore prøven 
og verificere kvaliteten af materialet.

TEST AF TRÆK OG TRYK
Et er, at kvaliteten af selve råstofferne testes, noget 
 andet er, at også smelteprocessen og de efterfølgende 

 rolling- og strækprocesser er underlagt streng sty-
ring for at sikre en ensartet og konstant høj kvalitet i 
de mekaniske og metallurgiske egenskaber. Produkt-
erne testes for trækstyrke, brudstyrke og smidighed 
ved foldning for at sikre, at der ikke opstår revner, 
samt for reducering af varmeudvidelse i det færdige 
byggemateriale. 

KVALITETSSTEMPLET ZINK
Hele processen overholder alle gældende standarder 
og overvåges eksternt af TÜV Rheinland, som tester 
produktionen op til seks gange årligt for at sikre, at den 
 lever op til de høje kvalitetskrav, som skal overholdes, 
for at RHEINZINKs produkter også fortsat kan bryste sig 
af at have en QUALITY ZINC-certificering. 

Den er garanti for, at den kemiske sammensætning af 
RHEINZINK er korrekt, og for at de mekaniske og tek-
niske egenskaber opretholdes. Endelig sikrer certifice-
ringen, at RHEINZINKs produkter lever op til krav om 
miljøvenlighed og bæredygtighed gennem ISO 14025.

KONTAKT OS OG FÅ RÅD

Zink tilsat små mængder af kobber og titanium 
giver et smukt og stærkt byggemateriale.
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IN

K GARANTI 
FOR KVALITET

Ring til Jørgen Trier, hvis du har projekter i Jylland  
og på Fyn, og til Carsten Olsen Borregaard med 
spørgsmål om projekter på Sjælland.

Jørgen Trier
Tlf. 20 25 05 37
jorgen.trier@rheinzink.dk

Carsten Olsen Borregaard
Tlf. 20 25 05 78
carsten.borregaard@rheinzink.dk

Foto: RHEINZINK Foto: RHEINZINK
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Arkitekt Søren Nielsen fra Vandkunsten  
stræber efter at nedbryde sociale 
hierarkier ved hjælp af arkitektur og 
materialer.

HVILKE PROJEKTER ER I SÆRLIGT OPTAGEDE 
AF NETOP NU?

Vi er optagede af vores projekter i massiv-træ, hvor 
vi bruger træ som erstatning for beton. Vi bygger ofte  
almene billige boliger på et lavt budget, så en af de ting, 
vi bruger kræfter på, er at blive i stand til at oversætte 
projekterne mellem forskellige konstruktive systemer. På 
den måde kan vi konvertere den samme geometri fra ét 
konstruktivt system til et andet. 
Hvis vi tegner til et projekt til modulfabrikation, byder 
vi det ud, så det er muligt for entreprenøren at vælge 
et andet konstruktivt system. Det giver en større vifte af 
konstruktive muligheder og sikrer, at vi får en pris, der 
kan holde budgettet. Rammebeløbet er jo det samme, 
uanset hvordan konjunkturerne er, så det gælder om at 
bruge utraditionelle metoder, og her er massiv-træ en 
mulighed. 
Vi bygger af træ af flere grunde. Selvfølgelig af hensyn 
til klimaet, men allermest fordi det er et dejligt materiale i 
forhold til indeklima. Man kan læne sig op ad det, uden 

at det stjæler ens kropsvarme, og det dufter godt. Des-
uden har træ de samme konstruktive egenskaber som 
beton, i hvert fald når det gælder dimensionering. Vi så 
gerne, at man byggede mere i træ.

HVAD ER VIGTIGT FOR JER?
Vi er jo en gammel tegnestue, og nogle særlige 

kvaliteter ligger os på rygraden. Det sociale indhold i 
boligbebyggelserne – at de er i stand til at understøtte  
sociale fællesskaber – er vigtigt for os. Vi vil gerne have, 
at boligerne og deres omgivelser er hyggelige. Jeg  synes 
godt, at man kan bruge et ord som hygge, for det bety-
der bare, at boligen er materialemæssig imødekommen-
de, og at der er genkendelige motiver i bebyggelsen, 
som fx en niche ved indgangen, et tagudhæng eller en 
kvist. Hver bebyggelse skal have sin egen identitet, der 
er motiveret af stedet.

HVAD SER I EFTER, NÅR I VÆLGER MATERIALER?
Materialer skal give en stemning af at være 

hjemme. De skal være ærlige og ikke forarbejdede 
særlig meget. Det udtryk kan vi skabe med materialer, 
som man også bruger i industrien, eller i landbruget – og 
sådan har vi altid gjort. Vi bruger rigtigt meget panne-
plader af stål, som man ser på lader eller produktions-
anlæg. Zink er et andet materiale, som lever op til vores 
kriterier, fordi det er ubehandlet – det du ser, er selve 

materialet med dets overflade og dets patina. Det gæl-
der også tegl og eternitplader.

HVAD SKAL JERES ARKITEKTUR KUNNE?
Den skal nedbryde sociale hierarkier og få folk 

til at slappe af og tale pænt til hinanden. Når vi tegner 
arbejdspladser og kontorer, bruger vi også grove og 
ærlige materialer, for vi vil gerne nedbryde kontrasten 
mellem den glatpolerede arbejdsverden og den stoflige 
fritidsverden. Jeg kan ikke føre bevis for det, men hvis 
man er omgivet af materialer, som er ærlige, hvor man 
kan se, hvordan de patinerer, og hvordan tidens spor 
ophober sig i dem, så tror jeg også, at man bliver mere 
retskaffen som menneske.

ER KOMPLEKSE KRAV TIL BÆREDYGTIGHED EN 
KLODS OM BENET ELLER EN DRIVER FOR JER?

Når vi taler om ressourcebevarende strategier i for-
bindelse med blandt andet cirkulær økonomi, så er 
kravene en driver, fordi de introducerer nye tekniske 
muligheder, som kan være med til at skabe større 
fleksibilitet. De skaber også mulighed for at introdu-
cere nogle nye arkitektoniske motiver. Hvis man skal 
bygge reversibelt og kunne genbruge materialerne, 
så kan man fx bruge montagedetaljer som en form 
for ornamentik i arkitekturen. Det er en strategi, vi 
ofte har forfulgt.

Søren Nielsen, Arkitekt, Vandkunsten

IMØDEKOMMENDE 
ARKITEKTUR OG 
ÆRLIGE MATERIALER Foto: Vandkunsten

Foto: xxxx



Det overdækkede uderum minder 
om tidligere tiders klostergang. 

Foto: Martin Schubert
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NY SOGNEGÅRD

TIL KIRKEN
SENDER EN VENLIG HILSEN



Den nye sognegård i Nibe harmonerer 
i formsprog og materialer med byens 
huse og kirken.

FORANKRET I TRADITIONEN
Når det omgivende bymiljø er præget af lave købstads-
huse med murede facader og en kirke fra 1400-tallet 
med blytag, er det naturligt, at nybyggeri tager hensyn 
til dette, både i udformning og materialer. 
Det har da også ligget arkitekterne fra C. F. Møller 
på sinde, da de fastlagde den endelige udformning 
af byens nye sognegård. Et oprindeligt forslag om at 
 beklæde både facader og tag med ophængte teglskal-
ler, måtte derfor, efter en høringsproces blandt byens 
borgere, vige til fordel for et mere traditionelt muret 
byggeri med zinktag. 

SYVTALLET VED TYVEDALSSTIEN
Sognegårdens arkitektur signalerer, at der er tale om 
en bygning med en særlig funktion i et nutidigt arkitek-

tonisk formsprog, forklarer arkitekt og afdelingschef 
hos C.F. Møller i Aalborg Søren Tortzen: 

”Sognegården er et moderne hus i en gammel kontekst. 
Vi har arbejdet med at tilpasse huset skalaen i byen og 
har desuden fokuseret på gavlene, som er et karak-
teristisk bygningsmotiv i Nibe. Sognegårdens facade 
mod Kirkestræde har således et gavlmotiv – en slags 
’begyndelse på huset’ – der får bygningen til at præ-
sentere sig på en markant og elegant måde i byrummet 
overfor kirken.”

For yderligere at tilpasse sig stedet følger bygningen 
grundens ydre afgrænsning mod Tyvedalsstien og de 
øvrige omgivende stræder. Det resulterer i en grund-
plan, der har form som et syvtal, og i en bygningskrop, 
hvor facaderne knækker efter gadeforløbene, hvilket 
er med til at skabe karakteristiske byrum. 
Bag det murede facadeforløb gemmer der sig en stille 
gårdhave, hvor husets brugere kan finde plads til ro og 
fordybelse. Og inde i sognegården ligger en foyer, der 
fungerer som hjertet i sognegården. Fra foyeren er der 

direkte adgang til en sal med plads til 140 mennesker, 
undervisningslokaler og mødelokale. Foyeren har rum-
højde til kip, og fra kontorerne på 1. sal er der adgang 
til en lille balkon, som overskuer foyeren. 

ZINK SOM VENLIG HILSEN TIL KIRKEN
Sognegårdens zinkbeklædte tag skal, ifølge Søren 
Tortzen, ses som en venlig hilsen til den nærliggende 
middelalderkirkes gamle blytag: 

”Nibe kirke ligger så tæt på, at et zinktag ville være 
en hilsen til kirken, og binde de to bygninger sammen 
materialemæssigt. Jeg synes, at det er oplagt at bruge 
zink – det er et flot materiale, der spejler himmellyset 
ned og skaber et smukt spil i tagoverfladen. Zinken er 
desuden med til at give sognegården en egen karakter 
og en status, som adskiller den fra de omgivende be-
boelseshuse.”

Den zink, der er brugt, er RHEINZINK-prePATINA 
blaugrau, som er monteret med dobbeltfals på alle 
tagflader, kviste og på en overdækket søjlegang ind 

Glasfacaden mod gårdhaven for-
binder inde og ude.

Foto: Martin Schubert
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mod gårdhaven. Desuden er tagrender, nedløbsrør og 
ventilationshætter også af zink. 

Blikkenslagerarbejdet er udført af Gjøl VVS, som, 
udover at tilpasse banerne af zink til knækkene i 
tagfladen, også har sikret, at detaljerne omkring de 
 solcellepaneler, der er monteret øverst på taget ind 
mod gårdhaven, er vandtætte. Løsningen har Gjøl 
VVS udarbejdet i tæt samarbejde med RHEINZINK, 
og  panelerne er således monteret ved hjælp af spe-
cialhafter, som er skruet fast i dobbeltfalsen. Der er 
i øvrigt tale om en premiere, idet det er første gang, 
at RHEINZINK prøver kræfter med at applikere 
 sol cellepaneler på et zinktag i Danmark. 
Panelerne er højtydende monokrystallinske solceller, som 
leverer strøm til huset og medvirker til, at bygning en 
overholder Bygningsregelmentets energiramme.

Trappen til 1. sal snor sig rundt om foyerens 
rumopdelende ’møbel’.

Tegl og zink er som skabt for hinanden.

Salen har et lyst og venligt indre med trægulve 
og en scenebagvæg af lodrette trælameller.

Foto: Martin Schubert

Foto: Martin Schubert

Foto: Martin Schubert

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Arkitekt: C.F. Møller

Bygherre: Nibe og Vokslev Menighedsråd

Blikkenslager: Gjøl VVS, Åbybro

Opført: 2017 

Zink: 800 m2 RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Blaugrau



For mere info om materiale  
– se bagsiden

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk

Bygherre: Privat bygherre

Blikkenslager: Svolvær Blikkenslagerverksted AS,  

Svolvær, Lofoten

Opført: 2015 

Zink: 240 v, 1400 kg,  

RHEINZINk-prePATINA walzblank

HØJT UNDER HIMMELEN

STILFÆRDIG 
SKØNHED

Stedets ånd har taget plads i arkitekturen.

Foto: Rheinzink

Det er sin sag at bygge i 3.000 meters 
højde, hvor sneen måles i meter. Det 
kræver både teknisk snilde og materialer, 
der kan holde til lidt af hvert. Tre lift-
stationer viser, hvordan det kan gøres.

NYBYGGERI UNDER EKSTREME FORHOLD
Siden 1965 har skiløbere kunnet stå på ski hele året 
nedad gletscheren på Kitzsteinhorn, der ligger tæt 
på skisportsstedet Zell am See. Gennem årene er 
der opstået behov for at udvide pisteområdet, men 
udfordring erne har været mange og komplekse. For 
hvordan er det muligt at bygge tre nye liftstationer i 
3.000 meters højde, i et område, hvor sneen – endnu – 
ligger året rundt, hvor vindhastighederne kan nå op på 
50 m/s, og hvor ingen veje fører op?

Løsningen på den udfordrende opgave har arkitekt en  
Arkan Zeytinoglou fra Wien taget på sig. Han har  
udformet et overordnet design, der tager højde for de 
ekstreme vejrforhold, og valgt et facademateriale, som 
kan modstå snestorme, snelast og høj uv-stråling fra 
 solen i årevis, uden at forgå, nemlig zink fra RHEIN-
ZINK. Og sidst men ikke mindst, har han sørget for at 
få transporteret alle byggematerialer, i alt 15.000 t, 
samt kraner og betonblandere op til byggepladsen ved 
hjælp af kabelbane og bæltekøretøj.

De tre nye liftstationer, der fører skiløberne direkte og 
hurtigt til tops med stole- og kabinelift, åbnede i 2015 
under det fængende navn ’Gletscherjet 3+4’. Alle tre er 
med variationer skåret over samme arkitektoniske læst; 
amorfe bygningskroppe med rundede tagformer og 
afskårede, skrånende facader, hvilket er en svært god 
idé på dette sted, fordi de afbøder vinden og danner 
solid ryg for sne. 

ZINK HELE VEJEN RUNDT
Alle tre stationer har desuden samme ensartede 
 facade- og tagbeklædning af specialudviklede rektan-
gulære kassetter, der består af 1,2 mm tykke bånd af 
RHEINZINK-prePATINA blaugrau, som er bukket og 
kantet. De i alt 3.500 m2 præfabrikerede kassetter er 
udviklet og fremstillet i samarbejde mellem den tekniske 
afdeling hos RHEINZINK Østrig og firmaet Dachbau 
Ges.m.b.H., Piesendorf, som også har foretaget den 
endelige detaljering og montering af elementerne på 
byggepladsen.
Arbejdet måtte udføres i en container, der blev trans-
porteret op på bjerget og varmet op til 10°, som er 
den nødvendige minimumstemperatur for at kunne 
 bearbejde zink. De tilpassede kassetter blev derpå 
limet på  underkonstruktionen med en specialklæber, 
som  betyder, at taget kan klare ekstreme mængder sne.
Den bærende konstruktion består af en stålramme på 
betonfundamenter, hvorpå der er monteret vandfaste 

En symfoni af naturlige materialer i 
sølvgrå nuancer udgør rammen om  
et sommerhus ved verdens ende.

MODERNE FORTOLKNING AF TRADITIONEN
Man må omtrent til verdens ende for at finde sommerhuset 
Gravåk, nærmere bestemt til øgruppen Lofoten, der  
ligger nord for polarcirklen i Norge. Tilbygningen til et 
traditionelt Nordlandshus er tegnet af den norske arki-
tekt Carl-Viggo Hølmebakk.  
Oprindeligt var det hans plan, at indkapsle bjælkehuset 
i en ny klimaskærm, og efterlade konstruktionen urørt 
bagved. Det er dog en mindre radikal løsning, som er 
realiseret i dag, nemlig en 25 m2 stor udvidelse af det 
oprindelige hus.
Tilbygningens særlige karakteristika er to høje, smalle 
kviste, som Hølmebakk har placeret ude i hjørnerne af 

bygningskroppen. Den ene sender nordvendt lys ned i 
køkken-alrummet, den anden oplyser en hems, og beg-
ge medvirker til husets asymmetriske tværsnit.

KØLIGT UDE, VARMT INDE
Mens husets indre er beklædt af birkefiner i en gylden 
nuance, har den udvendige bræddebeklædning af 
ubehandlet gran på tilbygningen, efter bare to år i det 
ekstreme klima, allerede antaget en smuk sølvfarvet 
nuance, hvis valør svarer fuldkommen til tagets beklæd-
ning af 0,8 mm tyk RHEINZINK walzblank. På grund af 
påvirkningen fra havet og områdets rigelige mængder 
regn, har zinkbeklædningen nemlig nu fået en smuk grå 
patina. Begge materialer er da også valgt netop på 
grund af deres gode holdbarhed og smukke patinering.

UDSAT, MEN SIKKERT
På grund af den udsatte beliggenhed, tog blikkenslag-
eren fra det lokale firma Svolvær Blikkenslagerverksted 
AS ingen chancer, da taget skulle lægges, og de om-
hyggelige overgange mellem nyt og gammelt skulle 
tilpasses. Han valgte derfor at benytte smallere baner 
zink, end normalt, nemlig 420 mm, hvilket betyder, at 
der er flere vedhæftninger til undertaget. Så sover man 
roligt, når stormen raser.

Walzblank

Foto: Carl-Viggo Holmebakk
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Mere uddannelse, bedre håndværk 
og kvalitetssikring er nøgleord bag 
RHEINZINKs certificeringsordning. 
Den har nu fungeret i fem år med succes.

På vores uddannelsescenter underviser vi blikken-
slagere i både teoretisk og praktisk viden om hånd-
værket i arbejdet med zink. Den løbende opgradering 
af kvalifikationer betyder, at blikkenslagerne bibringes 
den nyeste viden om vores materialer og løsninger. 
For at opnå en RHEINZINK certificering skal kursus-
deltagerne gennemgå og bestå  undervisningsforløbet.

En RHEINZINK certificeret blikkenslager indgår i 
 værdi kæden mellem arkitekt og RHEINZINK som 
 arkitektens sparringspartner og sørger for kvalitets-
sikring fra start til slut. Det giver æstetisk smukke og 
holdbare løsninger.

Ordningen er RHEINZINKs garanti for, at du som 
 arkitekt arbejder sammen med en blikkenslager, der 
besidder høj faglig forståelse og dermed en garanti 
for, at det arkitektoniske udtryk udføres, som det er 
tænkt og tegnet.

Vi kalder det æstetisk kvalitetssikring.

RHEINZINK CERTIFICERING 
ER ÆSTETISK KVALITETSSIKRING

Facaden er et studie i smukke grå toner.

Vandrette kassetter af RHEINZINK pre-PATINA 
blaugrau beskytter de amorfe facader.

Foto: Rheinzink

Foto: Rheinzink Foto: Rheinzink

Foto: RheinzinkFoto: Rheinzink

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Arkitekt: Arkan Zeytinoglou, Wien

Bygherre: Gletscherbahnen Kaprun AG, Kaprun, Østrig

Præfabrikation og Blikkenslager: Dachbau Ges.m.b.H.,  

Piesendorf, Østrig

Opført: 2015 

Zink: Tag: 1500 m2, 15 t, specialløsning,  

RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Facade: 2000 m2, 20 t, specialløsning,  

RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Blaugrau

krydsfinerplader. Underkonstruktionen på både tag 
og facader er inddækket af tagpap for at sikre en 
sne- og vandtæt klimaskærm, og her er også vand-
afledningsrender integreret, sådan at indtrængen-
de sne mellem de fugeløse kassetter kan ledes bort.

REKTANGULÆR FACADEGEOMETRI PÅ AMORF 
BYGNING
Det er interessant, at det er lykkedes at beklæde 
de lidt umage bygningskroppe med en helt præcis 
 facadegeometri, uden at det har været nødvendigt 
at bøje de rektangulære zinkkassetter. Forklaringen 
er selvfølgelig, at beklædningen danner et poly-
gon, som først afslører sig på nært hold.

Foto: Carl-Viggo Holmebakk



Foto: RHEINZINK

RHEINZINK har 50 års erfaring som leverandør af zinkløsninger til  
byggeriet. Vi leverer zinkløsninger til tage, kviste, facader og tag- 
afvandingssystemer. Produktionen af RHEINZINKs løsninger fore- 
går på fabrikken i Tyskland, hvor vores moderselskab holder til. På  
fabrikken er kvalitet og bæredygtighed i højsædet, og i 2009 blev vi 
Cradle to Cradle certificeret. 

Zink har været et yndet byggemateriale i flere hundrede år. Det er 
rust- og vedligeholdelsesfrit og åbner døren for en unik arkitektur 
med sin særlige formbarhed. I RHEINZINKs danske datterselskab er 
vi altid klar med teknisk assistance og gode råd til at skabe de bedste 
arkitektoniske løsninger.

UM UNS

RHEINZINK er Cradle to Cradle certificeret. Den overordnede 
idé bag Cradle to Cradle-filosofien er, at materialet som minimum 
skal genvinde sin oprindelige værdi i det nye liv. Det skal upcycles. 
Materialet må ikke downcycles, så det får lavere produktkvalitet og 
-status. Derudover må materialet ikke sprede giftige stoffer i kreds-
løbet ved brug eller nyanvendelse.

RHEINZINK har udviklet en certificeringsordning, 
hvor vi uddanner blikkenslagere til at blive endnu 
bedre til at arbejde med zink. Certificeringsordningen 
er RHEINZINKs garanti for, at du altid kan finde en 
blikkenslager, som kan sit zink fra A-Z.
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RHEINZINK Danmark A/S
Sintrupvej 50
8220 Brabrand
Danmark

Tlf.: +45 8745 1545 
Fax: +45 8745 1565
info@rheinzink.dk
www.rheinzink.dkBLIV INSPIRERET PÅ WWW.RHEINZINK.DK
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RHEINZINK-
PATINA LINE

Walzblank Nussbraun

Moosgrün

Perlgold

Blaugrau Blaugrau Ziegelrot Blaugrau

Schiefergrau Schiefergrau Blau Schiefergrau

ET LEVENDE 
MATERIALE

prePATINA 
fås i:

ET UFORANDER-
LIGT MATERIALE

PROTECT 
fås i:

ET VÆLD 
AF FARVER

COLOR 
fås i:

EN VERDEN 
INDENFOR

INTERIEUR 
fås i:

Ønsker du vores  
materialeprøvemappe  
tilsendt, kontakt os på  
info@rheinzink.dk

RHEINZINKs originale og mest klassiske produktlinje hedder 
 RHEINZINK-PATINA LINE. Den findes i tre varianter; dels walzblank, 
hvor patineringsprocessen begynder dag 1 efter montering, og dels 
to forpatinerede overflader i nuancerne RHEINZINK-prePATINA 
 blaugrau og RHEINZINK-prePATINA schiefergrau.
De har en ensartet farvenuance og overflade, som er et resultat af 
 produktionsmetoden og den fortsatte patinering, så der er ikke tale 
om en overfladebehandling. Alle tre kvaliteter patinerer gennem hele 
 levetiden i mødet med vind og vejr, og det betyder, at alle zinkens gode
egenskaber også bevares gennem hele levetiden.
De forskellige overfladenuancer i RHEINZINK-PATINA LINE gør det 
muligt at vælge den kvalitet, der passer bedst til funktion, tilpasning til 
omgivelser og lokale klimaforhold, hvor eksempelvis høj koncentration 
af saltindhold i luften kan have betydning.

GODE EGENSKABER
•Lang holdbarhed
•Ingen vedligehold
•Naturlig patinering
•Selvhelende
•100% genanvendelig
•Brud- og frostsikker
•Modstandsdygtigt overfor saltholdigt kystklima


