RUUKKI

artykuï promocyjny

Piękno klasycznego dachu
w nowoczesnym wykonaniu Ruukki
Ruukki jest producentem kompletnych

Classic produkowany jest z wysokiej jako-

systemów blach dachowych z oryginal-

ści blachy stalowej (S 320 GD oraz S 280

nym rąbkiem stojącym. Charakterystyczny

GD), obustronnie ocynkowanej i powle-

kształt pokrycia doskonale sprawdza się

kanej powłokami organicznymi. Zalecana

przy renowacji obiektów zabytkowych

powłoka Pural odznacza się wyjątkową

(dworki, kościoły, kamienice itd.). Coraz

odpornością na korozję, promieniowa-

częściej stosowany jest również w nowo-

nie ultrafioletowe i wpływ warunków at-

czesnej architekturze, dając projektan-

mosferycznych.

tom i wykonawcom wyjątkową swobodę

Bardzo bogata kolorystyka materiału daje

pracy.

nieograniczone możliwości realizowania
śmiałych wizji projektanta, niespotykane w
przypadku innych pokryć dachowych.
Blachy APX
W ofercie Ruukki znajdują się również blachy APX, wykorzystujące tradycyjną technologię rąbka stojącego. Blacha płaska w
rolkach dostarczana jest na budowę razem
z niezbędnymi do montażu maszynami.
Dzięki wyjątkowej plastyczności blacha
doskonale nadaje się na dachy kształtowane po łuku.
Akcesoria dachowe
Pakiety dachowe dostarczane do klienta

Classic

zawierają wszystkie niezbędne do monta-

Blachy Classic to kompletne, prefabryko-

żu elementy: łączniki, akcesoria montażo-

wane panele dachowe, mocowane za po-

we oraz elementy komunikacji dachowej,

mocą prostego rozwiązania tzw. złącza

umożliwiające bezpieczne poruszanie się

zatrzaskowego. Dzięki temu połączenie jest

po dachu. Ruukki dostarcza także bariery

wyjątkowo szczelne, a sam montaż bardzo

śniegowe i śniegołapy zapobiegające na-

prosty i ekonomiczny. Unikalny kształt „rąb-

głemu osuwaniu się śniegu. Chronią one

ka stojącego” oraz dwa wzdłużne mikro-

elementy dachu przed nadmiernym ob-

profilowania zwiększają sztywność arkusza

ciążeniem śniegiem, zarazem pozwalają

blachy Classic, a tym samym zdolność do

zadbać o bezpieczeństwo osób przeby-

przenoszenia zewnętrznych naprężeń.

wających w pobliżu budynku.
System rynnowy
Niezbędny dla każdego dachu system
rynnowy Ruukki produkowany jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6
mm, obustronnie powlekanej Puralem.
Podstawowe zalety systemu to bogata kolorystyka (zgodna z kolorystyką dachu) i
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wyjątkowa wytrzymałość na uszkodzenia
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mechaniczne.
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