Lokal blikkenslager sætter igen
vedligeholdelsesfri zinkbeklædning
på højkant
Henning Carlsen VVS A/S er én af de 33 danske blikkenslagervirksomheder i RHEINZINKs
certificeringsordning, der gør danskernes boliger vedligeholdelsesfrie, smukkere og
"grønnere". Det gør de med zink – og lige nu gentager blikkenslagerne forårets succesfulde
kampagne, hvor boligejere kan vinde en vedligeholdelsesfri zinkbeklædning til 50.000 kr.
Et klassisk materiale med stolte traditioner
Zink er et naturmateriale, der er 100% genanvendeligt og har været anvendt i byggeri gennem
mere end 200 år. Zink kræver ingen vedligeholdelse og er kendetegnet ved materialets
holdbarhed, formbarhed og lange levetid.
"Zinkbeklædninger kan holde 50-100 år, uden boligejeren skal vedligeholde beklædningen" siger
[blikkenslager]. "Zink er desuden et klassisk materiale, der patinerer smukt og løfter ethvert hus
visuelt. Derfor bliver flere og flere boliger fuldendt med eksklusive løsninger i vedligeholdelsesfri
zink" supplerer Thomas Thyge
Vælg vedligeholdelsesfri zinkbeklædning, hvis du vil undgå at male træværket og samtidig
investere i boligens værdi
Zink er oplagt til beklædning af gavle, kviste, stern eller facader på både klassiske villaer og
70’ernes parcelhuse. "Vi oplever ofte, at boligejerne bliver trætte af at skulle male boligens
træværk hver 3.-4. år. Her er zinkbeklædning af træværket et oplagt alternativ. Zink er en
vedligeholdelsesfri beklædning, der på én gang løfter både boligens visuelle udtryk og værdi.
Netop fordi zinkbeklædning er vedligeholdelsesfri, har denne løsning desuden typisk den bedste
økonomi i forhold til alternative beklædningsløsninger", siger Thomas Thyge.
Vind en zinkbeklædning til 50.000 kr. på Rheinzink.dk/vindzink
Sammen med de øvrige 32 blikkenslagere i RHEINZINK certificeringsordning sætter Thomas
Thyge lige nu en zinkbeklædning til 50.000 kr. på højkant.
“Det gør vi for at skabe opmærksomhed om blikkenslagerhåndværket og fordelene ved at vælge
zink på danskernes boliger. Og vi synes den bedste måde at formidle det på, er at demonstrere
det med et helt konkret eksempel. Derfor fandt vi i ordningen på at oprette konkurrencen, hvor
boligejere i hele landet kan deltage. De skal blot have en bolig og ønsket om at få en
vedligeholdelsesfri zinkbeklædning Vi kørte også konkurrencen sidste år, hvor knap 2.300
boligejere deltog og præmierne gik til 2 glade familie i hhv. Sønderborg og Fredericia.”, tilføjer
Thomas Thyge
RHEINZINK certificeringsordning samler Danmarks bedste blikkenslagere
Thomas Thyger én af blot 36 udvalgte blikkenslagervirksomheder, som er med i RHEINZINK
certificeringsordning i Danmark. RHEINZINK, en af verdens største producenter af zink, har
udviklet certificeringsordningen for at etablere et netværk, hvor boligejere og arkitekter kan få
tryghed for, at deres zinkløsninger bliver udført af branchens bedste. For at være med i ordningen
skal blikkenslagerne eksamineres og løbende gennemgå videreuddannelse.
“At vi er RHEINZINK certificeret er boligejerens garanti for professionelt håndværk", slutter
Thomas Thyge
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