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DESIGNERZINK:
- Dressed in Black
Designer Jesper Gadegaard fortæller om sit
bevidste valg af ANTHRA-ZINC® til sit sommerhus
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Gør dit hus til
noget særligt
- klæd boligen på i din egen stil

Dristige
former for zink

Velkommen
til denne 2. udgave af inspirationsbrochuren ZINK TIL DIN BOLIG.
VI HAR GJORT OS UMAGE for at samle en bred vifte af skandinaviske
og udenlandske boliger, som boligejere i samarbejde med dygtige
blikkenslagere har forskønnet med VMZINC®, enten fra byggeriets
start eller ved senere renovering.

LÆN DIG TILBAGE og lad dig inspirere af zinkens skønne
kvaliteter og find stilen til netop dit projekt.

God fornøjelse !

Zink til din bolig
- NU MED QR-KODER
Nogle af projekterne og afsnittene er blevet forsynet
med en QR-kode.
Ved scanning af koden, vil man blive sendt direkte til
et galleri, hvor man kan se mange flere inspirationsbilleder fra projekterne eller fra afsnittets emne.
Gallerierne forandrer sig løbende og opdateres, når vi finder nye billeder,
som kan være interessante for læseren af ZINK TIL DIN BOLIG.

SÅDAN GØR DU
Har du en smartphone, så send en SMS med ordet "SCAN" til 1220,
hvorefter du vil modtage et link til download af scanningsapplikationen
SCANLIFE.

BAG OM

VMZINC® er det internationale varemærke for zinkprodukter af
høj kvalitet (99,995% ren zink), der fremstilles og markedsføres af
Umicore koncernen, som er en af verdens største producenter og
totalleverandører af zink, som fx

Plader og coils
Tag- og facadesystemer


Tagrendesystemer

Umicore koncernen har hovedsæde i Belgien. The Umicore Group opererer
på alle verdens kontinenter, har kunder over hele verden og beskæftiger
ca 14.400 mennesker på verdensplan.
Vil du se mere om vores produkter, så kig ind på www.vmzinc.dk.

Til venstre ses 3 coils i overﬂaderne:

ANTHRA-ZINC® by VMZINC®

 QUARTZ-ZINC® by VMZINC®

QUARTZ-ZINC® by VMZINC®

ZINC NATUR by VMZINC®

ZINC NATUR by VMZINC®
 ANTHRA-ZINC® by VMZINC®
Udover de 3 viste farver, leveres VMZINC®
også i PIGMENTO®.
PIGMENTO® er forpatineret og transparent
lakeret zink i rød, grøn og blå.

Lodret vinkelfals / ANTHRA-ZINC®

”WAAOO” - TÆNKER MAN NÅR BLIKKET FALDER PÅ DEN SMUKKE
OG SUPERELEGANTE VILLA, SOM MED
SIT STÆRKE INDIVIDUELLE UDTRYK,
STOLT SKILLER SIG UD FRA OMGIVELSERNE.

ANTHRA-ZINC® I LODRET STÅENDE FALS PÅ BÅDE FACADER
OG STERN, FORSTÆRKER DET VERTIKALE UDTRYK I LINJERNE.
Zinkens dybe antrazitgrå overflade, fremhæver de mørke nuancer i murstenenes farvespil og skaber kontrast og liv til de større flader.
Med valget af ANTHRA-ZINC® opnås en uovertruffen og karakterfuld totalløsning, der samtidig med de store designmæssige fordele, sikrer funktionaliteten
med sine vedligeholdelsesfrie egenskaber.
Det smukke resultat er fuldendt med tilhørende tagrender og nedløbsrør i
firkantet profil - også i ANTHRA-ZINC®. En løsning, som gør det muligt at fastholde det minimalistiske udtryk og samtidig opfylde behovet for vandafledning
- uden at man behøver at tænke i skjulte tagrender.
Tagrendesystemet går i et med husets linjer, og bidrager naturligt til det
gennemførte helhedsindtryk.
4 Zink til din bolig

S

tilfulde
TENDENSER

5

pænere
MED ALDEREN

Dobbeltfals og hagefals / QUARTZ-ZINC®

RENOVERING

Gør huset

SOM EN FUGL PHØNIX AF ASKEN - ER VILLAEN
GENOPSTÅET I ET NYT OG STILRENT DESIGN SKABT MED ET INDBYDENDE OG GENNEMFØRT
LOOK I ELEGANT QUARTZ-ZINC®.
Et fantastisk eksempel på en totalrenovering, med rene linjer og vandskurede mure i hvidt. Med udgangspunkt i en ny stor vindueskarnap
- som åbner for lyset i køkken/alrum - har huset gennemgået en
direkte stilforandring med nyt tag, sålbænke og regnvandssystem - alt
i QUARTZ-ZINC®.
Her har den gode smag for lækkert design og sans for detaljen, fået
lov til at præge det flotte resultat, som skaber den eftertragtede
balance mellem stilsikker funktionalitet og plads til familien.
6 Zink til din bolig

Selve huset er i sin
tid startet som et lille
sommerhus og har levet
en omtumlet tilværelse
med mange ombygninger
og driftige gør-det-selv
løsninger. Nu er tavlen
vasket ren...

NOVER

ING

Kvartrund / QUARTZ-ZINC®

FØR RE

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

GØR EN DYD UD AF NØDVENDIGHEDEN
Alle boliger skal have monteret regnvandssystemer i en
eller anden form.
Så hvorfor ikke gøre en dyd ud af
nødvendigheden?
Vælg en kvalitetsbevidst, vedligeholdelsesfri og holdbar
løsning i VMZINC®, hvor nedløbsrør og tagrender bidrager
aktivt til forskønnelse af arkitekturen.
SCAN KODEN...OG SE FLERE EKSEMPLER
PÅ VMZINC'S TAGRENDESYSTEMER

SE FLERE RENOVERINGER PÅ DE NÆSTE SIDER...

Zink til din bolig
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G
OVERIN

N
FØR RE

Moderne
FUNKTIONALITET

En kreativ og særdeles vellykket renovering. Tilføjelsen af den
nye 1. sal og trappetårnet i mørk ANTHRA-ZINC® (forpatineret
skifergrå zink) har resulteret i en funktionel bolig i ny og skarp
stil med en hyggelig atmosfære.
Zinks evne til harmonisk at tilpasse sig alle materialer, har
her sikret, at husets nye tibygning er integreret perfekt i et
smagfuldt, kontrastfyldt design.

8 Zink til din bolig

VMZ Stikfals og dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®

...RENOVERING

Funktionalitet og vedligeholdelsesfrihed udelukker ikke komfortabilitet
og hygge. Efter denne renovering har ejeren opnået begge dele.

FUNKTIONEL
CHARME

I Skandinavien findes et stort antal halvanden-plans villaer fra
halvfjerdserne med en - synsmæssigt - tung overetage i træ. I dette
tilfælde har man gennem renoveringen, ladet overetagen træde i
karakter og understreget den personlige kreativitet og stil ved at iklæde
den en flot beklædning og tilhørende regnvandssystemer i QUARTZ-ZINC®.
Overetagen skaber nu et væsentlig lettere indtryk og boligen emmer af
elegant og langtidsholdbar charme

VMZ Stikfals / QUARTZ-ZINC®

og hygge.

FØR RENOV

ERING

Zink til din bolig
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SKABENDE
arkitektur
VIS HVEM DU ER
Det er ikke et nyt fænomen, at man skaber en del af sin identitet

signalere overskud og holdning til miljøet. På grund af de suveræne

gennem arkitekturen. Fortidens byggerier viser tydeligt, hvordan

egenskaber, er zinken ofte det foretrukne materiale, når der er

vi altid har ønsket at statuere vores position og værdier gennem

brug for at tænke i anderledes og individuelle løsninger. Ikke kun

anderledes, nytænkende og eksklusivt byggeri. Med tiden har nogle

til områder, hvor andre materialers begrænsning for anvendelse er

af værdierne dog ændret sig, fra primært at skulle vise status, til det

nået og zinkens fleksibilitet er løsningen, men også som en stilfuld,

i dag også i høj grad drejer sig om udtrykke individualitet,

kreativ måde at udtrykke disse værdier på.
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Hagefals / QUARTZ-ZINC®
VMZ Mozaik / QUARTZ-ZINC®

VIDSTE

DU..

90%

at
n
af zinke
ndes
genanve

MED VMZINC TILFØJES
VMZ Stikfals / QUARTZ-ZINC®

ARKITEKTUREN EN EKSTRA,
ÆSTETISK DIMENSION, SOM
KAN UDVIDES MED TALRIGE
OVERFLADER OG FARVER.
SE MERE PÅ

WWW.VMZINC.DK
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Klassens mørke

SKØNHED

VMZ Stikfals i
ANTHRA-ZINC®
Den elegante og kontrastskabende væg er beklædt med
facadesystemet VMZ Stikfals
i ANTHRA-ZINC®. Systemet
leveres som færdigbukkede paneler i 3 til 6 meters længde og
monteres alene med skruer.

12 Zink til din bolig

klassisk
i
nye

Stående fals / ANTHRA-ZINC®

Vandret vinkelfals / ANTHRA-ZINC®

Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®

toner

DESIGNtip
Skab rene linjer og
spændende kontraster
i arkitekturen med
ANTHRA-ZINC®

ANTHRA-ZINC®
- klassisk forpatineret
zink i trendy antrazitgrå.
Skabt til tidens arkitektur,
hvor rene linjer og kontraster er stærke tendenser.
ANTHRA-ZINC's overflade er specialudviklet
i en mørkere tone end zinken vil opnå ad
naturlig vej.
Den mørke antrazitgrå overflade er - som
de andre flotte overflader i VMZINC's
produktserie - vedligeholdelsesfri og
Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®

særdeles holdbar.
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Dobbeltfals / ZINC NATUR

TRÆ OG ZINK

SAMMEN PATINERES DE
MED TIDEN PÅ EN SMUK,
OG NATURLIG MÅDE.

Dobbeltfals / ZINC NATUR

Vandret vinkelfals / QUARTZ-ZINC®

DEN FLOTTE ZINK, MED DEN
DYBE FLØJLSAGTIGE OVERFLADE, SPILLER GODT SAMMEN MED TRÆETS UJÆVNE
OVERFLADE.

14 Zink til din bolig

Dobbeltfals / PIGMENTO®

Dobbeltfals / -ZINC NATUR

Dobbeltfals / -ZINC NATUR

- som skabt
for hinanden

At anvende naturmaterialer i arkitekturen, giver en helt speciel
og unik sammensætning, som udstråler eksklusivitet og god
smag. Træ og zink er to materialer, som klæder hinanden i udsøgt grad. Den flotte zink, med den dybe fløjlsagtige overflade,
spiller godt sammen med træets ujævne overflade.
Sammen patineres de med tiden på en smuk og naturlig måde.
Ved at anvende zink på tag og kviste kan man synsmæssigt opnå
at gøre overbygningen og kvistene lettere, så proportionerne på

Scan koden...
OG SE FLERE BOLIGER MED PIGMENTO®
I GRØN, RØD OG BLÅ

træhuset forstærkes harmonisk.

Zink til din bolig 15

Elegance fra

A til ZINK
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Dobbeltfals / ZINC NATUR

er 99,995% ren
zink, tilsat kobber og
titanium for styrke
og ﬂeksibilitet.

ET SIKKERT TAG PÅ DESIGN
Designmæssigt ligger denne villa klart i overhalingsbanen.
Spændende arkitektur, i flere tilsyneladende selvstændige
bygninger, som stramt holdes sammen i en avanceret og
spændende tagkonstruktion med forskelligt fald og retning,
udført i ZINC NATUR. Den markante stående fals, udnyttes
her bevidst til at forstærke de enkelte tages form og
retning. Den smukke, dybe og flot patinerede zink, tager
overlegent det æstetiske ansvar og får flot de enkelte dele,
i forskelligt materiale, til sammen at gå op i en højere,
harmonisk enhed.

17

Det

gedigne

håndværk

I ÅRHUNDREDER HAR VI ARBEJDET MED ZINK.
FAKTISK HAR MAN KUNNET DATERE ARBEJDE,
UDFØRT I ZINK, HELT TILBAGE TIL 1600-TALLET.
Det gamle og stolte blikkenslagerhåndværk har
selvfølgelig udviklet sig gennem tiden og værktøjet
og arbejdsprocessen er blevet optimeret.
Men bliksaks, falstænger og skaljern
er stadigvæk - som dengang - mellem
det værktøj, som blikkenslageren
anvender, når der skal arbejdes
professionelt i zink.

Arkitekten kan ikke tegne en streg, som jeg
ikke kan forme i zink...
Ralf, teknisk konsulent hos VMZINC
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Dobbeltfals / ZINC NATUR

DEN SUVERÆNE ZINK
Tidligt i historien var zinken, med sin holdbarhed, fleksible
anvendelse og naturlige rustikke skønhed, det ultimative materiale
på kviste, tage, tagrender og tage - og sådan er det stadigvæk !

attraktivt at anvende det exceptionelle materiale. Nye farver og
strukturer på zinken gør det derfor endnu lettere at sætte fokus på
det kreative og forstærke det personlige i arkitekturen.

De markante lodninger og de elegante falsninger, som er
kendetegnende for zinken, signalerer gedigent håndværk og
vidner om århundreders stolte håndværkertraditioner. Desuden gør
holdbarheden - ofte flere generationer - at den gode investering
er til at få øje på.

ALLE HAR EN DRØM - ZINK GØR DEN MULIG
Tænker man i zink, indbydes til kreative og utraditionelle
løsninger. Man er pludselig ikke bundet af standardløsninger.
Ingen linjer er for runde eller for avancerede i designet til, at det
ikke kan formes i zink.
Den produktudvikling, som zinken har gennemgået og den viden
man har opnået, siden man startede med anvendelsen for mere
end 400 år siden har medført, at det er blevet endnu mere

DYRK DINE DRØMME
- tag en snak med din blikkenslager
VNÄUKZHTTLUKLUS¥ZUPUNZVT
gør din bolig til dit drømmehus !

Zink til din bolig 19

Gennemførte

QUARTZ-ZINC®
ZINKEN ER FORPATINERET OG HAR ALLEREDE
DEN EFTERTRAGTEDE
PATINERING

DEN KLASSISKE VILLA MED DE AFVALMEDE GAVLE,
DE VANDSKUREDE MURE OG DET ELEGANTE TAG

Den flotte nye, tværgående og lysgivende karnap med
zinkbeklædning skulle falde i med det bestående zinktag,
som oprindeligt er udført i blank zink. Den blanke zink havde,

I BLANK ZINK, SKULLE UDBYGGES MED EN NY

efter at have ligget på taget gennem nogle år, opnået en flot

KARNAP - SOM SELVFØLGELIG OGSÅ SKULLE VÆRE

patinering. Ved at beklæde den nye karnap med QUARTZ-ZINC®

I ZINK.
MEN HVORDAN LØSER MAN PROBLEMET MED
PATINERINGSFORSKELLEN MELLEM DEN ÆLDRE
ZINK OG DEN HELT NYE?

20 Zink til din bolig

- forpatineret zink, som allerede er påført den eftertragtede og
smukke patina - løste man let problemet med forskellen i patineringsgraden og med et fantastisk resultat til følge. Et godt
eksempel på en stærk kombination af innovativt design og
optimal funktionalitet, der udtrykker stort, stilsikkert overskud.

KREATIV TÆNKNING - ELEGANT DESIGN - UNIK LØSNING !

Dobbeltfals / ZINC NATUR OG QUARTZ-ZINC®

succeser

Scan koden...
OG FÅ ET OVERBLIK OVER DE OVERFLADER
OG FARVER DER FINDES I VMZINC®

ZINC NATUR repræsenterer
den rå og ubehandlede
zink.
Et materiale, som
med sit rustikke udtryk,
alligevel finder sofistikeret
anvendelse i arkitekturen.
Med sin spændende overflade
og forunderlige evne til stadig
forandring gennem den naturlige
patinering, tilfører ZINC NATUR
stilfuld klasse til de naturlige farver i
villaens arkitektur.
Med æstetikken i højsædet ses her
et smagfuldt bud på en rustik villa,
hvor man fremover kan nyde det
smukke, æstetiske materiale, som
kun bliver smukkere med årene.

ZINC-NATUR

Dobbeltfals, hagefals og kvartrunde tagrender / ZINC NATUR

DEN BLANKE ZINK
OPNÅR MED TIDEN EN
SMUK LYSEGRÅ
PATINERING
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DESIGNERZINK:

in

Jesper Gadegaard, anerkendt ekspert indenfor
indretning, arkitektur og design.
Uddannet arkitekt fra Det Kongelige Kunstakademis
Arkitektskole med speciale i bygningskunst. Har eget
indretnings- arkitekt- og eventﬁrma i København.
Er bla. kendt som indretningseksperten i De fantastiske 5 - et livsstilsprogram på TV3, hvor danskere bla.
får hjælp til at indrette deres huse.
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Black

Vinkelfals og dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®

Dressed

HELT FRA STARTEN

HAVDE JESPER GADEGAARD EN IDÉ OM,
AT HELE OVERETAGEN SKULLE VÆRE I SAMME MATERIALE.
ØNSKET OM EN LET, MODERNE OG TIDLØS OVERBYGNING BLEV INDFRIET MED ANTHRA-ZINC®, SOM LIGE HAVDE DET UDTRYK HAN SØGTE.

På sommerhusgrunden, som er beliggende i et naturskønt område

"Zink er et fedt produkt, som giver mange muligheder og så

i Nordvestjylland, var der oprindeligt et træhus i familiens eje.

passer den godt sammen med den pudsede mur," siger Jesper

Der blev talt meget og længe om både om- og udbygning. Til

Gadegaard og fortsætter, "zinken var et godt valg, fordi det både

sidst opgav man disse tanker og besluttede i stedet helt at fjerne

er klassisk og moderne på én gang og så falder det godt i med de

sommerhuset og bygge et nyt på det eksisterende fundament.

naturlige omgivelser."

Designet af det nye hus skulle leve
op til mange krav: Det skulle tilpasses
et eksisterende fundament og det
skulle være et kompromis af flere
generationers ønsker. Dette betød,
at arkitekturen både skulle være
moderne og tidløs. Forældrene trak
i den tidløse retning, mens Jesper
Gadegaard var mere til moderne
arkitektur og havde vilde planer med
store glaspartier, nye materialer osv.
Desuden skulle der være et minimum
af vedligeholdelse på huset.
Helt fra starten havde han en ide

”

Anvendelsen af zink som materiale på overetagen,
indfriede både kravene til lethed og til den
vedligeholdelsesfrie del. På grund af fleksibiliteten i
anvendelsen af zink har det også været muligt at bruge

Zinken
var et godt valg,
fordi det både
er klassisk og
moderne på
én gang.

om, at hele overetagen (både tag
og facade) skulle være i samme materiale og fremstå som en

det på alle flader, kanter og i hjørner, hvilket gør det
muligt at få overdelen af huset til at fremstå med et
ensartet og tydeligt udtryk, der skaber flot kontrast til
underetagens hvidpudsede mure. Selve huset er indrettet
således, at øverste etage er domineret af varme og lys,
som strømmer ind gennem de store glaspartier
i gavlene. Herfra er der adgang gennem de
store glasdøre til de lækre terrasser,
som findes både mod øst og vest.
Nederste etage er tænkt som
de ”kolde” rum, hvor man kan

trække sig tilbage - tæt på naturen.

let konstruktion. I sin søgen efter et materiale, som kunne indfri

"Valget af materialer har gjort, at man

dette, fandt han frem til zink. På det tidspunkt troede han, at

ikke skal over til Jylland og male og

der kun fandtes blank zink, men en blikkenslager gjorde ham

vedligeholde hvert år - nu er det bare

opmærksom på den mørke og forpatinerede ANTHRA-

at nyde ferierne mange år frem i tiden,"

ZINC®

og her var lige det udtryk og materiale han søgte.

slutter Jesper Gadegaard.
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DER FINDES UTALLIGE MULIGHEDER
FOR ELEGANTE, HOLDBARE OG
VEDLIGEHOLDELSESFRIE LØSNINGER
I ZINK.

Med zink på dit
hus, behøver du
ikke bruge tiden
på vedligehold....

Zink er et utroligt fleksibelt materiale, hvilket betyder, at det er
meget alsidigt i sin anvendelse. De fleste kender det fra skotrender, inddækninger, vindskeder, kviste, tagrender og nedløbsrør,
men også carporte, udhuse, gavle, indgangspartier, karnapper og
karme, har i de senere år kunnet drage fordel af at blive beklædt
med zink.
Zinken er et særdeles oplagt materialevalg, når boligen skal
forbedres. Samtidig åbnes også talrige muligheder for at personliggøre byggeriet og sikre et kvalitetsbevidst udtryk.

Gør

dit hus

særligt

Dobbeltfals / ZINC NATUR

Kvartrunde tagrender / ZINC NATUR

til noget
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Blindfals / ZINC NATUR
Vinkelfals / ZINC NATUR

Dobbeltfals / ZINC NATUR

Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®
Vinkelfals og dobbeltfals / ZINC NATUR

DESIGNtip
Brug zink på en del
af arkitekturen, som du
ønsker at fremhæve.
Det giver et designmæssigt
løft til resten af huset

MED VMZINC® ER DET KUN DIG SELV,
DER SÆTTER BEGRÆNSNINGERNE...

25

Dobbeltfals og blindfals / QUARTZ-ZINC®

...GØR DIT HUS TIL NOGET SÆRLIGT

ZINKENS UNIKKE EVNE TIL AT HARMONERE MED
ANDRE MATERIALER, GØR DEN TIL ET OPLAGT
VALG VED TILBYGNINGER ELLER NÅR BOLIGENS
GAVLE, STERNE ELLER KVISTE SKAL FORNYES.
26 Zink til din bolig

VMZ Stikfals / QUARTZ-ZINC®

OG SE FLERE GAVLE,
DER ER BLEVET
FORSKØNNET MED
VMZINC®

Dobbeltfals / ZINC NATUR

VMZ Klink / QUARTZ-ZINC®

Scan koden...

Gavle, karnapper og kviste i zink med forskellige
udformninger forskønner enhver bolig.

Bemærk hvor ubesværet
redskabsskuret integreres i den
bestående arkitektur.
Viderefører man ideen og

Kvist i ZINC NATUR

VMZ Stikfals / QUARTZ-ZINC®

personligt touch
i din egen
smag og stil

Kviste i ZINC NATUR

Giv huset et

QUARTZ-ZINC®

også anvender zink på andre
dele af huset, opnår man en
sammenhængende og elegant
helhedsløsning.

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

god

Hagefals / QUARTZ-ZINC®

stil
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SANS FOR MATERIALER, DER BEKRÆFTER OG
SUPPLERER HINANDEN.
FOKUS PÅ ÆSTETIK, FOKUS PÅ HELHEDEN
ELLER KORT SAGT - SANS FOR GOD STIL.
Den gode smag kendetegnes først og fremmest ved en udpræget sans for i
hvilken grad og i hvilket indbyrdes forhold, man anvender de gode materialer.
Denne smukke og tidløse villa, er et studie i arkitektonisk æstetik. Fremkaldt
gennem anvendelsen af ædle kvalitetsmaterialer i afstemte mængder, med
zinken som den særlige ingrediens, der forstærker udtrykket i de enkelte
materialer og binder det hele sammen til en totaloplevelse i god stil.
Æstetikken og den gode smag er sikret for de fremtidige generationer...
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Dobbeltfals / ZINC NATUR

ormer
or zink
I landene uden for Skandinavien, står man ikke tilbage,

I UDLANDET TRYKKER MAN SPEEDEREN
I BUND, NÅR MAN BYGGER
UTRADITIONELLE PRIVATBOLIGER...

når det gælder den kreative udnyttelse af zinken. Nogle
af husene på disse sider forekommer måske lige eksotiske
nok i den almindelige skandinaviske arkitekturpark. Men kig
godt på billederne. Den spændende inspiration kan så frøet
til en spirende ide, som sagtens kan tilpasses til din bolig...
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Dobbeltfals / ZINC NATUR

VMZ Stikfals / ANTHRA-ZINC®

VMZ Stikfals / ANTHRA-ZINC®

Dobbeltfals / ANTHRA-ZINC®

Dobbeltfals / QUARTZ-ZINC®

INSPIRATION & TRENDS

UDEFRA
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SÅDAN KOMMER DU VIDERE...
Vi håber du har ladet dig inspirere af ZINK TIL DIN BOLIG og nu har fået lyst til at
forbedre, forskønne eller bygge helt nyt med VMZINC®.
Kontakt din lokale blikkenslager og få en snak om det du kunne tænke dig.
Blikkenslageren kan både levere og montere VMZINC®.

BESTIL PRØVER
Har du lyst til at se - og ikke mindst MÆRKE - prøver på de forskellige overflader, som er
nævnt i ZINK TIL DIN BOLIG, så gå ind på vores hjemmeside WWW.VMZINC.DK

www.scoop-reklame.dk /

og bestil vores zinkprøvemapper.

Umicore Building Products Scandinavia A/S
Lysbrohøjen 5
DK-8600 Silkeborg

Telefon +45 8684 8005
Telefax +45 8684 8905

vmzinc.denmark@umicore.com
www.vmzinc.dk

