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Приватний будинок з 

гарними сусідами та в 

оточенні природи – це 

мрія, яку ми допомагаємо 

втілити в життя, пропонуючи 

покрівельні матеріали 

найвищої якості. Саме з 

цією метою ми створили 

модульну металочерепицю 

Ruukki® Frigge – серце 

Вашого будинку. Обравши 

покрівлю Ruukki® Frigge, Ви 

зможете проводити найкращі 

моменти життя в атмосфері 

комфорту і безпеки.

СЕРЦЕ ВАШОГО БУДИНКУ
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ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ

За
глиблення під сам

оріз

• модульна будова, завдяки якій покрівля є легкою в транспортуванні та монтажі, а кількість відходів 
зводиться до мінімуму

• симетрична форма, що дозволяє монтувати покрівлю в будь-якому напрямку, тобто зліва направо 
і справа наліво.

• збільшена поверхня дотику до обрешітки, завдяки чому підвищується стійкість до пошкоджень під 
час монтажу та полегшується монтаж покрівельних аксесуарів

• обрізка вздовж хвилі, що покращує естетичний вигляд покрівлі

• спеціальні монтажні заглиблення для саморізів

Ruukki® Frigge – це сучасна та естетична модульна металочерепиця на будь-який бюджет.

Проста, цікава форма та широкий вибір покриття й кольорів модульної металочерепиці 

Ruukki® Frigge – це характеристики, які дозволяють задовольнити потреби найвибагливішого 

клієнта.

Вигляд спереду

УНIКАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОСТУПНА КОЛЬОРОВА ПАЛIТРА

RUUKKI® FRIGGE 
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Ruukki® Frigge – це сучасна модульна металочерепиця, яка повністю відповідає сучасним архітектурним 

тенденціям і дозволяє задовольнити потреби усіх клієнтів. Модульну металочерепицю було створено дизай-

нерською групою у співпраці з клієнтами та підрядниками. Завдяки такій співпраці продукт має низку 

унікальних характеристик, які полегшують процес монтажу, експлуатації та покращують загальний вигляд 

даху.

Найважливіші характеристики:

Назва

Висота профілю

Крок хвилі

Корисна ширина

Загальна ширина

Корисна площа панелі

Мінімальний кут нахилу

Товарна одиниця

Доступні класи якості

Ruukki® Frigge

41 мм

350 мм

1185 мм

1213 мм

0,83 м2

9°

шт.

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

RR 33 
Чорний

RR 2H3 
Антрацитовий

RR23 
Графітовий

RR 750 
Цегляний

RR 32 
Лісовий горіх

RR 887 
Шоколадно-
коричневий

Вигляд збоку

О
бр
із
ка

 в
здо

вж хвилі 
Ruukki® Frigge пропонується в семи найбільш популярних кольорах, які ідеально відповідають стилю сучас-

них будівель, – чорному, вишневому, шоколадно-коричневому, темно-коричневому, цегляному, антрацито-

вому та графітовому.

RR 29 
Червоний

16
350

4

700
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• Планка гребеня для модульної металочерепиці Ruukki® Frigge

Спеціально для покрівлі Ruukki® Frigge було створено нову планку гребеня, яка 

підкреслює характер даху та надійно захищає гребінь від впливу атмосферних 

чинників

ПОВНIСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНИЙ ДАХ

Добірні елементи

Компоненти даху: 

• металочерепиця Ruukki® Frigge

• добірні елементи

• водостічна система 

• елементи безпеки

• елементи вентиляції 

• сталева підшивка Soffit

• покрівельна мембрана

• системи кріплення

• Вітрова планка для модульної металочерепиці Ruukki® Frigge

Вітрова планка нової форми ідеально компонується з прямими лініями покрівлі 

Ruukki® Frigge. Крім того, планка забезпечує надійний захист краю даху від вітру 

та дощу. Завдяки особливій формі торцевої планки та наявності на ній канавки 

для кріплення можливо використовувати меншу кількість саморізів, що покращує 

естетичний вигляд.

Водостічна система Ruukki

Водостічна система Ruukki напівкруглого або квадратного перерізу представлена 

в кількох діаметрах і може бути підібрана практично до будь-якого даху. Завдяки 

застосуванню інноваційного високотехнологічного покриття GreenCoat RWS про-

дукція відзначається високою стійкістю до механічних пошкоджень та ультрафіоле-

тового випромінювання.

Елементи вентиляції

Монтаж вентиляційних труб разом з представленими в пропозиції Ruukki гер-

метичними прохідними елементами дозволяє забезпечити належну вентиляцію 

житлових приміщень.

Покрівельна мембрана

Тришарова мембрана Н-FIX характеризується високими паропроникними власти-

востями, а подвійна клейка стрічка забезпечує герметичність підпокрівельної 

мембрани.

Елементи безпеки

Елементи покрівельної безпеки та системи снігозатримання представлені в різних 

розмірах, що дозволяє підібрати індивідуальне рішення для різних покрівель.Ruukki® Frigge – це не тільки покрівля, але також комплект елементів, що разом створюють 

єдину композицію. Спеціально розроблені добірні елементи, такі як планка гребеня або тор-

цева планка, підкреслюють характер даху, а відповідні аксесуари, такі як покрівельні мембра-

ни, елементи покрівельної комунікації та безпеки, вентиляційні труби, роблять його повністю 

функціональним. Сталева підшивка Soffit – це ідеальний матеріал для оформлення карнизного 

звису даху, а водостічна система Ruukki забезпечує ефективне відведення дощової води з даху, 

покритого металочерепицею Ruukki® Frigge. Всі ці елементи дозволяють повністю укомплекту-

вати покрівлю й надати їй оригінального вигляду. 

Підшивка Soffit

Сталева підшивка Soffit різного кольору та з різним покриттям дозволить 

оформити карнизний звис даху згідно з уподобаннями замовника, підкресливши 

неповторний стиль будинку. Сталева підшивка не потребує періодичного 

підфарбовування та забезпечує довговічний відмінний зовнішній вигляд 

карнизного звісу.

Оригінальні добірні елементи призначені для естетичного та функціонального 

оформлення даху.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Copyright© 2018 Rautaruukki Corporation. All rights reserved. Ruukki, Rautaruukki, Bulding your tomorrow.
and Ruukki’s product names are trademarks or registered trademarks of Rautaruukki Corporation, the subsidiary of SSAB.

В каталозі представлено фото для ознайомлення. Виробник залишає за собою право на 
внесення змін, що стосуються кольорової гами, дизайну та розмірів представленої продукції. 

Список авторизованих дистриб’юторів Ruukki представлено на сайті: www.ruukki.ua  
Знайдіть підрядника на сайті «Рекомендований покрівельник»: www. roofers.com.ua


