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gode grunde

Fordi...

til at vælge zink

99

Den vedligeholdelsesfrie zink passer

på sig selv og sit smukke ydre, mens den 		

yder maksimal beskyttelse til boligen.

99

zink er et enestående
materiale, som både

Zink er meget fleksibel i sin anvendelse.
Ingen arealer er for store eller for små til 		

zink og ingen linjer er for runde eller for 		

avancerede i designet til, at det ikke kan 		
formes i zink.

tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet

99

Zink tilpasser sig alle andre materialer 		

vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

		harmonisk og har en unik evne til samtidig

fleksibelt og eksklusivt naturmateriale.

		

Zink er kendetegnet af de elegante falsninger, som

99

signalerer gedigent håndværk og vidner om århundreders

Holdbarheden - ofte flere generationer

stolte håndværkertraditioner.

		
- betyder, at den gode investering er til 		

		

Blikkenslageren kan udføre alle de eksempler, som du
ser på de følgende sider og hjælper dig gerne videre,

at få øje på.

99

Med zink er det let at sætte fokus på 		

når planerne skal realiseres. Det kan være en ide du selv
kommer med, eller I kan sammen finde en løsning på en
opgave du skal have udført.

		

det kreative og forstærke det personlige 		

		

i arkitekturen.
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På de følgende sider vil vi inspirere med nogle af de

Zink er et 100 % naturmateriale.

løsninger, som blikkenslageren kan forkæle dit hus med.

2

at hæve kvaliteten i helhedsindtrykket.
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TIPS til løsninger i zink
3. SKOTRENDE
De fleste husejere er nok bekendte
med en løsning i zink. Faktisk er der
ikke andre materialer, som magter
denne hårde opgave, lige så godt og
lige så smukt som zink.

4. læmur Zink er et fint
materiale til fx at lave enkeltstående,
individuelt tilpassede læmure i haven.
Materialet falder naturligt ind sammen
med havens grønne planter og blomster.

1. STERN Husets "Uriaspost".

5. INDDÆKNING

Sternen skal kunne tåle hårdt vejr og
vind året rundt.. Men gør det noget, at

Intet materiale er så velegnet til

sternen bliver klædt på med stil i zink,

inddækninger som zink. Inddækninger

så det ligefrem klæder huset?

bruges alle steder, hvor der er behov
for 100% vandtætte og holdbare
overgange mellem materialer.

2. Gavl Også en meget udsat plads

6. TAGRENDE

på huset, som vil være godt tjent med at

Alle boliger skal have monteret

blive beklædt i zink. Zink kan fås i mange

tagrendesystemer i en eller anden

forskellige systemer, overflader og udføres i

form, så hvorfor ikke gøre en dyd

flere teknikker, så der er uanede muligheder

ud af nødvendigheden? Vælg en

for at klæde gavlen på i din egen smag.

kvalitetsbevidst, vedligeholdelsesfri
og holdbar løsning i zink, hvor
nedløbsrør og tagrender bidrager
aktivt til forskønnelse af arkitekturen.

7. sålbænke som
er blevet forsynet med zink, holder
længere og skaber en smuk finish til
vinduer i både aluminium og træ.

8. murdækning
Til at beskytte mure mod nedsivning
af vand og deraf følgende
frostsprængning, er zinken perfekt.
Samtidig sætter den lige prikken over
i'et på på den flotte mur.

Blikkenslageren anbefaler
Dobbeltfals / ZINC NATUR

tilbygninger

Dobbeltfals / ZINC NATUR

Dobbeltfals / QUARTZ-ZINC®

- luksus i hverdagen

Zinkens unikke evne til at
harmonere med andre materialer,
gør den til et oplagt valg ved alle
slags tilbygninger.
Med sin enkle, men samtidig
eksklusive karakter, er zinken den
helt rigtige løsning overalt, hvor
materialevalget på fx. udestuer,
karnapper eller carporte, skal
indpasses med allerede eksisterende

Hagefals / QUARTZ-ZINC®

byggeri.

Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®

vinduer meget bestemmende og
stilangivende for boligens samlede
udtryk i arkitekturen.
Zink på kviste viser smagfuldt

Dobbeltfals / ZINC NATUR

forskellige udformninger forskønner
enhver bolig.

Dobbeltfals / QUARTZ-ZINC®

Dobbeltfals / QUARTZ-ZINC®

Kviste er sammen med boligens

Gavle, karnapper og kviste i zink med

og kvalitetsbevidst vejen, hvor
zinkens holdbarhed, æstetiske
karakter og fleksibilitet, gør den til
Hagefals / QUARTZ-ZINC

det ultimative materiale på husets
udsatte spidser.

KVISTE
Blindfals / ZINC NATUR

- topdesignet zink

TÆNK I ZINK

5

Halvrund tagrende / QUARTZ-ZINC®

Blikkenslageren anbefaler

Gør en dyd ud af nødvendigheden
Vandafledning er et praktisk problem,

De elegante nedløbsrør og tagrender

som skal løses ved ethvert byggeri.

tilfører byggeriet et specielt og

Regnvandssystemerne i massivt
zink gør det muligt at rendyrke linjer

personligt præg, og bidrager aktivt til
forskønnelse af arkitekturen.

og udtryk i byggeri og arkitektur på
samme tid.
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Firkantet tagrende / ANTHRA-ZINC®

Kvartrund tagrende / QUARTZ-ZINC®

Halvrund tagrende / ZINC NATUR

Firkantet tagrende /
ZINC NATUR

tagrender &
e
dløbsrør

VMZ Stikfals / QUARTZ-ZINC®

FACADEr
og gavle
VMZ Stikfals / ANTHRA-ZINC®

Zink er særdeles velegnet til facader og gavle. Det holder altid
tagets levetid ud, og mens det passer på dit hus, passer det faktisk
også på sig selv. Zink findes i utroligt mange systemer og overflader,
så der er altid en løsning, som passer perfekt til dit hus.
Brug også zink med kreativ omtanke. Til eksempel kan man anvende
zink på udvalgte dele af arkitekturen, som ønskes fremhævet. Det
åbner utallige muligheder for smarte kontraster og elegante detaljer.

VMZ Klink / QUARTZ-ZINC®

VMZ Klink / QUARTZ-ZINC®

Det - som netop gør dit hus til noget særligt.

indgangsparti Giv huset en
"ansigtsløftning" med et nyt smukt indgangsparti i zink,

Vinkel- og dobbeltfals / QUARTZ-ZINC®

som forandrer og forskønner hele boligens udtryk.

TÆNK I ZINK
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VMZINC® har udgivet denne brochure i samarbejde
med danske blikkenslagere. Vi håber du er blevet
inspireret til at få monteret zink på din bolig.

Dyrk dine drømme

Indhent et uforpligtende tilbud hos blikkenslageren.

- tag en snak med din blikkenslager
og find sammen den løsning, som
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gør din bolig til dit drømmehus !

zinc natur by VMZINC®
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Forpatineret zink i lysegrå, der allerede
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QUARTZ-ZINC® by VMZINC®
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smuk lysegrå patina med tiden.
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Blank ubehandlet zink, som opnår en
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De elegante overflader

har den smukke lysegrå patina, som
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ZINC NATUR får efter nogle år.

Forpatineret zink i mørk antrazitgrå.
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ANTHRA-ZINC® by VMZINC®
En mørkere nuance end zinken opnår

Den forpatinerede zink er påført en transparent
lak med mineralske pigmenter, som bevarer den
naturlige struktur synlig. Findes i rød, blå og grøn.
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ved naturlig patinering.
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PIGMENTO® by VMZINC®
- zink i naturens egne farver

VMZINC® består af 99,995% ren zink, tilsat kobber og titanium for styrke og fleksibilitet.

Læs mere om VMZINC® på www.vmzinc.dk

DIN BLIKKENSLAGER:

