
Classic NextGen

INOVATĪVS UN ELEGANTS AUGSTĀKĀS KLASES JUMTS

Ruukki Classic NextGen ar aizāķējamu priekšējo malu, blīvējumu un izolācijas filcu ir 0,6 mm biezs,

inovatīvs jumta segums, kurš radīts skarbajam Ziemeļvalstu klimatam.

Loksnes atlocītā priekšējā mala jumtam piešķir estētisku izskatu un sargā tērauda loksni no

lietusūdens un korozijas.

Profilam ir pieļaujama neliela loksnes viļņošanās, kas raksturīga vēsturiskiem un tradicionāliem gludā

skārda jumtiem.

Izvēloties Ruukki Classic NextGen jumta segumu, Jūs iegūstat arī:

• augstākās kvalitātes unikāls jumta segums bez redzāmām stiprinājuma skrūvēm;

• ļoti laba formas noturība pateicoties biezākam izejmateriālam;

• samazināts trokšņu līmenis pateicoties profila apakšpusē piestiprinātam skaņas izolācijas

materiālam (integrēts filcs uzlabo skaņas izolāciju par 6 dB);

• unikāla, blīvēta noslēgsistēma, kas ļauj profilu uzstādīt arī ļoti zemiem - pat 8 grādu slīpiem

jumtiem;

• ļoti izturīgs pret nodilumu un laikapstākļiem, maksimālais ekspluatācijas mūžs

• der ļoti dažādām ēkām ar dažādu arhitektūru, ļauj arhitektam radoši īstenot kreatīvus risinājumus

• apkope no klienta puses gandrīz nav nepieciešama

• pieejams 8 krāsu toņos
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https://www.ruukki.com/lva/jumti


JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU

Informācija mūsu mājas lapā ir rūpīgi pārbaudīta, taču tai ir informatīvs raksturs, un mēs neatbildam par tiešiem vai netiešiem
zaudējumiem, kas radušies pieļaujot kļūdas vai neievērojot instrukcijas. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un papildināt informāciju.
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https://www.ruukki.com/images/default-source/b2c-images/product-images/classic/classic-c-main-03.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=d72af384_38
https://www.ruukki.com/lva/jumti/kontakti/pieprasiet-piedavajumu


Produkta kods SR35-475CF/DF

Šuves augstums 33 mm

Sedzošais platums 475 mm

Kopējais platums 510 mm

Maksimālais garums 12500 mm

Minimālais garums 800 mm

Materiāla biezums/ 1m2 svars 0,6 mm / 6,40 kg

Minimālais jumta slīpums 8 °

Other technical information ZN 275 g/m²

Tehniskā informācija
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RR33 Melns RR32 Tumši brūns RR22 Pelēks

RR23 Tumši pelēks

Krāsas

Dokumenti

Ruukki Classic profilu salidzinajums
PDF, 391,3 KB

Ruukki Classic montāžas instrukcija
PDF, 6,1 MB

Classic_NextGen
PDF, 1,4 MB
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/latvia/ruukki-classic-profilu-salidzinajums.pdf?sfvrsn=4637995289379870000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/latvia/ruukki_classic_mont%C4%81%C5%BEas_instrukcija.pdf?sfvrsn=10637988390155300000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/latvia/classic_nextgen.pdf?sfvrsn=3637269595027730000

	Classic NextGen
	INOVATĪVS UN ELEGANTS AUGSTĀKĀS KLASES JUMTS
	Tehniskā informācija
	Krāsas
	Dokumenti


