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Cynk
domu

dla Twojego

TWORZĄCATOŻSAMOŚĆ
architektura

Odważne
formy z cynku

Elegancja
od A do Zinc

nadaj swojemu domowi
indywidualny charakter 

CYNK DIZAJNERSKI
- Odziany w czerń
projektant Jesper Gadegaard opowiada o wyborze blachy
ANTHRA-ZINC do domku letniskowego

u



W pierwszym wydaniu broszury „Cynk dla Twojego domu”, 

z przyjemnością prezentujemy domy, które w wyniku decyzji inwestorów, 

na etapie realizacji lub remontu, zostały na nowo skomponowane

z wykorzystaniem blach cynkowo-tytanowych VMZINC.

Usiądźcie Państwo wygodnie i pozwólcie zainspirować się pięknem

naturalnego materiału, jakim jest cynk. 

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj pomysły, 

które wykorzystane w projekcie Państwa domu 

pozwolą podkreślić jego indywidualny styl.

Życzymy miłej lektury!

Witamy



 

VMZINC jest międzynarodową marką wyrobów walcowanych z cynku, 

produkowanych i sprzedawanych przez UMICORE Building Products, 

należącego do belgijskiej grupy UMICORE. 

Kompleksowa oferta obejmuje:

Grupa Umicore działa na wszystkich kontynentach, ma klientów 

na całym świecie i zatrudnia ponad czternaście tysięcy osób.  

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o naszych produktach, 

prosimy zajrzeć na stronę www.vmzinc.pl

Blachę cynkowo-tytanową VMZINC® produkujemy zgodnie 

z europejską normą PN-EN 988 i oferujemy w następujących 

wariantach kolorystycznych:

Blachy w arkuszach i zwojach 

Systemy pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych 

Systemy odprowadzania wody deszczowej

Blacha naturalna (gołowalcowana) 

ulegająca samoczynnej patynacji pod 

wpływem czynników atmosferycznych

Blacha wstępnie patynowana:

• QUARTZ-ZINC® (szary)

• ANTHRA-ZINC® (czarny)

• PIGMENTO® niebieskie          

• PIGMENTO® zielone

• PIGMENTO® czerwone

• PIGMENTO® brązowe
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„WoW” -  myśli sobie człoWiek, 
gdy jego Wzrok pada na piękne 
i nietuzinkoWe Wille, które dzięki 
indyWidualnej stylistyce 
zdecydoWanie WyróŻniają się 
z otoczenia.

okładzina eleWacyjna W technice rąbka stojącego 
oraz okapy Wykonane z blachy anthra-zinc 
stanoWią mocny akcent Wertykalny.

głębia antracytowej powłoki wyraźnie kontrastuje z elewacją ceramiczną.

decyzja o wykorzystaniu blachy anthra-zinc pozwoliła uzyskać indywidualny 
i elegancki efekt.
 
tak dobrane materiały nie wymagają konserwacji, co jest niewątpliwie 
ich dodatkową zaletą. system odwodnienia, podkreślając dominujące linie 
w elewacji, doskonale wpisuje się w charakter architektury. 

4 • Cynk dla Twojego domu



 tylowe
trendyS
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jak Feniks z popiołóW - Willa odrodziła się 
W noWym czystym stylu - stWorzonym 
W ładnej i jednolitej stylistyce 
z eleganckiego Quartz-zinc.
Wspaniały przykład kompleksowej przebudowy, w efekcie której uzyska-

no czystość linii oraz klarowny kontrast z białym tynkiem ścian. zmiany 

polegały na wykonaniu nowego pokrycia dachu, zastosowaniu okładzin 

na ścianach szczytowych oraz wykonaniu wykusza doświetlającego 

kuchnię z jadalnią. całość uzupełnia system odwodnienia. Wszystkie 

elementy wykonane są z blachy wstępnie patynowanej Quartz-zinc.

W tym przypadku dobry gust w połączeniu z dbałością o detal pozwoliły 

uzyskać równowagę pomiędzy czystością funkcji i stworzyły przyjazny 

dom dla rodziny. 

Dom

pomimo upływu lat

piękniejszy
re

n
oW

ac
ja
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På villaen har man 
valgt at sætte 
prikken over i'et med 
kvartrunde tagrender 
og nedløbsrør i 
QUARTZ-ZINC®. 

 

 

Niewielki dom zbudowany

z przeznaczeniem na letnisko

przeszedł kilka remontów 

przeprowadzonych metodą 

chałupniczą. W ostatniej 

modernizacji powrócono 

do pierwotnego projektu.

       

   

       

  

     

       

    

obejrzyj inne przykłady modernizacji na kolejnych stronach…

 

 

  

uczyŃ cnotę z konieczności

Wybierz wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji, 

trwałe rozwiązanie Vmzinc, w którym system odwodnienia 

stanowi sam w sobie walor architektoniczny. 

Wszystkie domy muszą posiadać system odprowadzania 

wody deszczowej, w tej czy innej formie.

dlaczego nie uczynić cnoty

z tej konieczności?

pomimo upływu lat

PRZED REMONTEM

Cynk dla Twojego domu • 7



Nowoczesna
fUNKCJONAlNOść

twórcza i wyjątkowo udana renowacja. poprzez nadbudowę jednej 

kondygnacji, zaakcentowanie wykusza klatki schodowej oraz zastoso-

wanie wstępnie patynowanej blachy cynkowej anthra zinc (w kolorze 

łupka), uzyskano efekt czystości stylu.

okładziny cynkowe znakomicie harmonizują się z innymi materiałami 

zastosowanymi na elewacji. 

PRZED REMONTEM

8 • Cynk dla Twojego domu



fUNKCJONAlNy
UROK

Funkcjonalność i brak konieczności konserwacji cynkowego pokrycia 

zapewnia inwestorowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W skandy-

nawskim budownictwie jednorodzinnym z lat siedemdziesiątych znaj-

dziemy wiele domów z poddaszem użytkowym, z optycznie „ciężkimi” 

szczytami domów, wykończonymi drewnem. W tym przypadku poprzez 

zastosowanie okładzin elewacyjnych oraz systemu odwodnienia z blachy 

Quartz-zinc osiągnięto efekt „lekkości” poddasza, poprawiając 

tym samym estetykę budynku.

PRZED REMONTEM
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nie odkrywamy niczego nowego mówiąc, że poprzez architekturę 

można odsłonić część swojej tożsamości. W przeszłości właściciele 

budynków, nadawali indywidualny charakter domostw, chcąc podkreślać 

głównie swój status materialny. dziś zapatrywania inwestorów są nieco 

inne. chodzi bardziej o zasygnalizowanie indywidualności, dobrego 

smaku, postawy proekologicznej. cynk stwarza wyjątkową szansę zreali-

zowania takiego rodzaju potrzeb. ponadto pozwala kreować styl poprzez 

niepowtarzalność form, estetykę i trwałość. 

POKAŻ KIM JESTEś

architektura
TworzącaTożsamość

10 • Cynk dla Twojego domu



DZIĘKI VMZINC ARCHITEKTURZE 
MOŻNA NADAć DODATKOWy 
WyMIAR ESTETyCZNy, WyKO-
RZySTUJĄC SZEROKĄ OfERTĘ 
KOlORySTyCZNĄ. 
ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE

WWW.VMZINC.Pl

TworzącaTożsamość

 90%  
 

można ponownie
cynku 

 

wykorzystać

CZY, WIESZ ŻE …
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Klasycznaciemna
PIĘKNOŚĆ

ta elegancka i kontrastująca ściana 

została obłożona kasetonowym syste-

mem elewacyjnym Vmz interlocking 

panel z anthra-zinc. system jest do-

starczany w formie gotowych paneli  

o długości od 0,5 do 6 metrów,  

z niewidocznym systemem montażu.

VMZ 
Interlocking panel 
 z ANTHRA-ZINC

12 • Cynk dla Twojego domu



ANTHRA-ZINC®

- klasyczny, wstępnie 
patynowany cynk 
w modnym kolorze
antracytowym,
stworzony na potrzeby 
współczesnej architektury. 

   
                    

    
    

   
 

    

 

Uzyskaj czystość linii
i ciekawe kontrasty

architektoniczne
przy pomocy
ANTHRA-ZINC

     

   

   

PrOJeKtAntA
porada

 

klasyka
w nowych 
odcieniach 
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TEN PIĘKNy NATURAlNy 
CyNK, śWIETNIE WSPÓŁGRA 
ZE STRUKTURĄ DREWNA.
Z CZASEM OBA MATERIAŁy 
W NATURAlNy SPOSÓB 
POKRyWAJĄ SIĘ STylOWĄ 
PATyNĄ.

14 • Cynk dla Twojego domu



- jakby stworzone 
  dla siebie

 

 

klasyczne piękne powłoki cynku i naturalność powierzchni 

drewnianych tworzą niezwykle harmonijną kompozycję. 

oba materiały w piękny i naturalny sposób się starzeją. 

zastosowanie cynku na dachach i okładzinach poddaszy 

pozwala uzyskać wrażenie „lekkości”, poprawiając proporcje 

budynku.

połączenie materiałów naturalnych w architekturze pozwala 

uzyskać stylowy, ekskluzywny efekt. drewno i cynk to dwa 

materiały, które wyjątkowo do siebie pasują. 

zobacz Więcej domóW z pigmento W kolorach 

zielonym, czerWonym , niebieskim i brązoWym 

na stronie www.vmzinc.pl

Cynk dla Twojego domu • 15
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Elegancja od
A do Zinc
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przykład domu o prostej bryle, charakteryzującego się 

wywarzonymi proporcjami i przemyślanym doborem 

materiałów na elewacji i dachu. 

prosty, dwuspadowy dach doskonale wpisuje budynek 

w otaczającą zabudowę. cynk pokrywający dach i część 

elewacji charakteryzuje się oryginalną teksturą, podkreśla-

jąc nowoczesny charakter domu, nadając mu wyjątkową 

estetykę i harmonijnie łącząc się z innymi materiałami.

SIŁA PROSTOTy

  
     

   

 



  

 

  

 

 

 
solidne

rzemiosło

Wszystko, co architekt narysuje,          
 ja jestem w stanie z cynku uformowa …
   Ralf, konsultant techniczny w VMZINC 

18 • Cynk dla Twojego domu

od setek lat pracujemy z cynkiem.
pierWsze realizacje Wykonane z cynku 
poWstały W XVii Wieku.

Dekarstwo i blacharstwo - tradycyjne rzemiosła 

- rozwijały się przez lata, a używane narzędzia 

i stosowane metody pracy były i są ciągle udoskonalane.

Jednak nożyce, zaginacz i kowadełko nadal 

 - jak dawniej - należą do narzędzi, 

których dekarz-blacharz używa 

do profesjonalnej obróbki cynku.
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dzięki swojej trwałości, naturalnej, rustykalnej urodzie i mnogości 

zastosowań w budownictwie cynk od dawna jest wykorzystywa-

ny na pokrycia dachów, okładziny elewacyjne oraz w systemach 

odwodnień. 

 

tradycje rzemieślnicze pozwalają zastosować cynk w taki sposób, 

aby wykorzystać wszystkie jego zalety. ponadczasowa trwałość 

tego materiału sprawia, że jego użycie jest dobrą inwestycją. 

stosowanie cynku umożliwia odejście od standardów. cynk jest 

materiałem plastycznym, a więc daje szansę wykonania różnorod-

nych kształtów i form. 

 

400 lat doświadczeń i wiedza zdobyta w tym okresie dodatkowo 

podnoszą atrakcyjność użycia tego materiału. nowe rodzaje 

powłok, nowe systemy pozwalają na uzyskanie indywidualnego 

stylu w architekturze.

Wspaniały cynk

kaŻdy ma jakieś marzenie 
 - cynk je urzeczyWistnia

 

REALIZUJ SWOJE MARZENIA
- porozmawiaj ze swoim dekarzem-blacharzem

i razem znajdźcie takie rozwiązanie,

które sprawi, że Twój dom, stanie się  

domem marzeń!



Pełen
sukces

 

QUARTZ-ZINC®

BlACHA WSTĘPNIE
PATyNOWANA

 
 

Projekt zakładał wpisanie dużego przeszklonego wykusza 

w istniejącą bryłę budynku, którego dach pokryto wcześniej 

naturalną blachą VMZINC. Po latach na blasze wytworzyła się  

naturalna patyna. Okładziny nowego wykusza wykonano 

z blachy wstępnie patynowanej QUARTZ-ZINC, która idealnie 

połączyła się z odcieniem istniejącego pokrycia. 

Przyjęte rozwiązanie pozwoliło uzyskać, czysty i spójny 

efekt estetyczny.

klasyczny dom z kopertoWym dachem pokry-

tym naturalnym cynkiem poddano moderniza-

cji pprzez dodanie Wykusza, który planoWano 

pokryĆ cynkiem. 

ale jak rozWiązaĆ problem róŻnych odcieni 

patyny pomiędzy starszym i noWszym cynkiem

kreatyWne myślenie - eleganckie WzornictWo 
- WyjątkoWe rozWiązanie!

20 • Cynk dla Twojego domu



 
 
   

 

 

 

 

OBEJRZYJ DOSTĘPNE KOLORY VMZINC 
 na stronie www.vmzinc.pl

 
 

 
 

 

dzięki ciekawej powierzchni  

i zadziwiającej zdolności do ciągłej 

zmiany poprzez patynowanie, 

cynk naturalny dodaje klasy 

kolorystyce domów.

obok przykład domu, w którym cynk 

podkreśla estetykę obiektu. 

CyNK NATURAlNy to suro-
wy, gołowalcowany cynk.

Materiał, który ze swoim 
rustykalnym wyglądem 
stanowi niewyczerpane 
źródło inspiracji dla 
architektów.

BŁySZCZĄCy CyNK
POKRyJE SIĘ

WRAZ Z UPŁyWEM CZASU
PIĘKNĄ, JASNOSZARĄ

PATyNĄ

CYNK
NATURALNY

Cynk dla Twojego domu • 21
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Odziany
CYNK DIZAJNERSKI:

czerńw

Jesper Gadegaard - uznany ekspert w zakresie aranżacji 
wnętrz, architektury i wzornictwa.

Ukończył architekturę w Szkole Architektów Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych ze specjalizacją w sztuce bu-
downictwa. Założył uznaną pracownię architektoniczną 
w Kopenhadze. W telewizji duńskiej prowadzi popu-
larny program, w którym doradza jak urządzać domy i 
mieszkania. 
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dom letniskowy, zlokalizowany na działce rekreacyjnej wpisanej 

w przyrodę północno-zachodniej jutlandii, od lat stanowił własność 

rodziny. toczono długie dyskusje na temat jego ewentualnej rozbu-

dowy i modernizacji. ostatecznie zdecydowano o jego wyburzeniu  

i budowie nowego domu na istniejących fundamentach.

nowy dom miał spełniać oczekiwa-

nia wszystkich mieszkańców. archi-

tektura miała w nim odzwierciedlać 

trwałość i nowoczesność a wykorzy-

stanie dużych przeszkleń zapewnić 

maksymalne doświetlenie. Ważnym 

argumentem było użycie materiałów 

nie wymagających konserwacji.  

na etapie koncepcji jesper dążył do 

tego, aby dach i ściany piętra zostały 

wykonane z tego samego materiału, 

zapewniając efekt lekkości bryle 

budynku. W swoich poszukiwaniach 

trafił na cynk, który znał dotąd jako 

materiał o metalicznym połysku. 

znajomy dekarz pokazał mu próbki blachy wstępnie patynowanej 

anthra zinc. i to był właśnie ten materiał, którego szukał. 

 „cynk jest fajnym produktem, który daje wiele możliwości i bardzo 

dobrze pasuje do tynkowanych ścian”, mówi jesper gadegaard  

i kontynuuje „cynk to dobry wybór, bo jest jednocześnie klasyczny  

i nowoczesny, a także wtapia się w otoczenie.”

zastosowanie cynku spełniło oczekiwania inwestorów. 

przyjęte rozwiązania pozwoliły zbudować czystą w 

formie, jednorodną bryłę budynku, w której zastosowana 

blacha doskonale kontrastuje z bielą ścian tynkowanych. 

dom „otwiera się” na otaczającą przyrodę poprzez duże 

przeszklenia w ścianach szczytowych, a także rozległe 

tarasy na obu kondygnacjach. 

„Wybór materiałów sprawił,  

że nie musimy już rozpoczynać 

wakacji na jutlandii od malowania 

i konserwacji domu. przez następ-

ne wiele lat możemy tu wyłącznie 

wypoczywać” - konkluduje jesper 

gadegaard.

anthra zinc to materiał, który pozWolił jesperoWi 

gadegaard urzeczyWistniĆ marzenia o lekkim, noWoczesnym 

piętrze. estetyka materiału spełniła róWnieŻ oczekiWania 

architekta.

”



Uczyń
swój dom

wyjątkowym

Wybierz spośród niezliczonej liczby 
eleganckich, trWałych i nieWymaga-
jących konserWacji rozWiązaŃ

cynk to materiał o szerokim zastosowaniu. jest używany 

do wykonywania pokryć dachowych, okładzin elewacyjnych, obró-

bek blacharskich - także w połączeniu z innymi materiałami pokry-

ciowymi. systemy odprowadzania wody deszczowej, wykonane  

z blach cynkowo-tytanowych Vmzinc, to dziś standardowe rozwią-

zanie łączące ekonomikę z trwałością i estetyką. cynk to  wysokiej 

jakości materiał, pozwalający nadać indywidualny charakter nowym 

i modernizowanym budynkom.
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Zastosuj cynk na tej części
domu, którą chcesz

wyeksponować.
To wzmocni

dizajnerski charakter
całego obiektu.

rada
PrOJeKtAntA 

z Vmzinc tylko ty ustanaWiasz granice…   
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…ZAAKCENTUJ INDYWIDUALNY
    CHARAKTER TWOJEGO DOMU

cynk doskonale Współgra z innymi
materiałami, co spraWia, Że jest on
idealny do zastosoWania na dachach,
ścianach a takŻe W detalach

  
   

    

  

           Natchnij

26



           Natchnij

  
swój dom

 indywidualnością
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kontynuacja zastosowania 

cynku na innych planowanych 

elementach pozwoli zachować 

jednolitość stylu.  

Okładziny ścian szczytowych, wykuszy, detale 

wykończenia okapów podniosą estetykę każdego domu.  

Zauważ, w jak prosty sposób 

uzyskano spójność estetyczną 

komórki na narzędzia z bryłą 

budynku.

Cynkowe parapety gwarantując trwałość 

doskonale komponują się ze stolarką okienną, 

niezależnie od materiału z jakiego ją wykonano. 



28

Dobry
gust
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dobór materiałóW, które przez kontrast 
Wzajemnie się uzupełniają.

rozWiązania, które potWierdzają 
dobry gust 
dobry gust to wyczucie pozwalające połączyć różne materiały 

we właściwych proporcjach. dom na zdjęciach obok to studium architekto-

nicznej estetyki, pokazujący świadome zastosowanie szlachetnych mate-

riałów wysokiej jakości, we właściwych relacjach wzajemnych. obecność 

cynku potwierdza dobry gust. 

gwarantowana wysoka estetyka na lata. 



formy
z cynku
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kiedy poWstaje noWy nietuzinkoWy 
dom, inWestor puszcza Wodze 
Fantazji

niektóre z realizacji przedstawionych w tej broszurze wyraźnie 

odbiegają od tradycji polskiej architektury. przyjrzyjcie im się 

dokładnie, może któryś z tych pomysłów stanie się inspiracją 

projektu Waszego domu.

ODWAŻNE
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Umicore Building Products Polska Sp. z o. o.
ul. ludwiki 4
01-226 Warszawa
www.vmzinc.pl
vmzinc@vmzinc.com.pl

tel. +48 22 632 47 01
tel. +48 22 632 47 61
Fax. +48 22 632 46 40

Mamy nadzieję, że przykłady, które pokazaliśmy w tym wydawnictwie, ułatwią Państwu

podjęcie decyzji o zastosowaniu blach VMZINC w budowanych lub modernizowanych domach. 

Prosimy o kontakt z lokalną firmą dekarsko-blacharską, aby opowiedzieć o swoich planach.

Wykonawca zapewni dostawę i montaż blach VMZINC. 

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo kontakty do naszych inżynierów

projektów, którzy służą wszelką pomocą.

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby obejrzeć i dotknąć próbek naszych blach,

zapraszamy do wejścia na naszą stronę internetową

oraz wypełnienia formularza kontaktowego. 

OBEJRZYJ PRÓBKI KOLORÓW PATYN

WWW.VMZINC.Pl


