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HYGGE

See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne 

sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: 

lähedustunnet, turvalisust, vabadust ja lahkust. Skandinaavia 

õnnefilosoofia seisneb eelkõige hubase mugavuse ja rõõmu 

ihaluses, mida inimene saavutab oma väikeste rõõmude 

kaudu.

Kui maja on hygge...,

...on maja see turvaline sadam, kus koguneb kogu pere ja 

valmistab ennast ette kogu välismaailma väljakutsete jaoks, 

ja kus on au sees kogukonna ja südamliku läheduse tunne 

ning igapäevased kombed. See on keskkond, kus kasvavad 

üles lapsed, kus saab veeta aega koos lähedastega, kus kõlab 

sageli naer ja pereliikmed saavad lõdvestuda kohvitassi ääres 

ja küünlavalgel.

Lihtne, moodne ja hubane maja looduse lähedal –

sellisesse kohta naaseb igaüks meelsasti. Ruukki® Hyygge, 

lihtne õnne valem, on ette nähtud just selliste kohtade jaoks.

Lihtne õnne valem
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RUUKKI® HYYGGE

Siledapinnaline kiviprofiil moodulina

Ruukki® Hyygge on uuenduslik katusekattetoode, mis sobib 
tänu oma lihtsale ja elegantsele vormile ideaalselt kokku 
moodsate arhitektuuritrendidega. Hyygge on saadaval 
reljeefjoontega, mis võimaldab saada kaks erinevat mustrit. 

Spetsiaalselt loodud lisaplekkide süsteem tagab katuse 
esteetilise välimuse ja garanteerib nõuetekohase toimimise. 
Ruukki® Hyygge katuse terviklahendust toetavad sobivad 
turva- ning ventilatsioonitooted.

Ruukki® Hyygge reljeefjoontega
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Kogukõrgus 26 mm

Kogupikkus 343 mm

Kasulik pikkus 290 mm

Kogulaius 1200 mm

Kasulik laius 1178 mm

Minimaalne katusekalle 14°

Paksus 0,6 mm

Kaal 2,35 kg/tk; 7 kg/m²

Mooduli kasulik pindala 0,341 m²

Müügiühik m²

Kvaliteediklass Ruukki 40

Ruukki® Hyygge unikaalsed omadused
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AntratsiitMust Grafi it

Saadaolevad värvitoonidTehnilised andmed

· Kõrge kvaliteet

Ruukki® Hyygge on toodetud parima kvaliteediga Skandinaavia terasest, tarnitud Rootsi kontsernist SSAB. 0,60 mm 

paksune lehtteras on kaetud kergelt mati pinnakattega, mis on väga kestev ja vastupidav kriimustustele ja päikesevalguse 

toimele. Ruukki® Hyygge on saadaval kvaliteediklassiga Ruukki 40, mis tähendab muu hulgas, et sellel on 40-aastane 

tehniline garantii ja 15-aastane esteetiline garantii.

· Sile pind 

Ruukki® Hyygge järgib uusimaid arhitektuurilisi suundumusi. Tänu fi kseerimislukkude uuenduslikule lahendusele saab 

kinnitusvahendid (kruvid) ära peita, mis toob esile pinnakatte lihtsa vormi ja parandab esteetilisi omadusi. 

· 3 värvitooni 

Ruukki® Hyygge on saadaval kolmes kõige populaarsemas värvitoonis, mis sobivad ideaalselt moodsa ehitustööstuse jaoks – 

antratsiit, grafi it ja must.

· 2 mustrit

Ruukki® Hyygge saab paigaldada kahe mustri järgi, mis võimaldab neid sobitada oma maitse kohaselt. Reljeefjoontega paneele 

saab paigaldada kahe eri joondusega müürikirja mustris.
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RUUKKI® HYYGGE

Lihtsus ja minimalism kahes variandis. See on moodulitest 

koosneva siledapinnalise kiviprofiili Ruukki® Hyygge süda, 

mida saab hõlpsasti kohandada teie vajaduste ja maitsega. 

Ruukki® Hyygge paneel on reljeefjoontega. Võimalus 

paigaldada paneelid kahe erineva mustri järgi rõhutab 

kogu hoone omadusi ja iseloomu. Teame, et ilu seisneb 

üksikasjades.

Reljeefjoontega Ruukki® Hyygge 

moodulid paigaldatakse reljeefjoonte 

suhtes tsentrilise müürikirja mustris.

Reljeefjoontega Ruukki® Hyygge 

moodulid paigaldatakse reljeefjoonte 

suhtes joonduvas mustris.

Võimalus luua kaks erinevat mustrit

2 mustrit



Ruukki® Hyygge 9 8 Ruukki® Hyygge

TERVIKLIK KATUS

Kodu on koht, kus me veedame suurema osa elust. Tänu 

hästi projekteeritud katusele saate nautida mitte ainult 

maja väljanägemist, vaid eelkõige selle turvalisust ja 

mugavust. Selle saavutamiseks tuleb kindlasti tagada 

spetsiaalselt Ruukki® Hyygge jaoks projekteeritud 

süsteemilahenduste kasutamine.

 

Komplektne katus peab sisaldama katusevarustuse 

elemente, lumetõkkeid, ventilatsioonisüsteemi ja 

spetsiaalselt loodud lisaplekkide komplekti, mis vastab 

katuse kujule ja funktsioonile. Ainult kõigi nende 

elementide kasutamine tagab Ruukki® Hyygge katuse 

kena väljanägemise ja tõrgeteta toimimise paljude aastate 

jooksul.

Ruukki® Hyygge
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2  Ruukki® Hyygge otsaplekk

Ruukki® Hyygge otsaplekk koosneb kahest elemendist. Sisemine detail tagab 
lekkekindluse ja katteelement esteetilise väljanägemise. Tänu otsapleki erilisele kujule on 
kõik kinnitusvahendid nähtamatud.

5  Katuse turvaelemendid

Katusevarustuse elemendid ja katuse lumetõkked on saadaval suurusega, mis tagavad 
nende lihtsa kinnitamise igasuguse suurusega katustele.

1  Ruukki® Hyygge harjaplekk

Ruukki® Hyygge harjaplekk koosneb kolmest elemendist. Kõik need on perforeeritud, mis 
aitab tagada katusekonstruktsiooni õige tuuldumise. Tänu lisapleki erilisele kujule on kõik 
kinnitusvahendid nähtamatud.

4  Ruukki® 150 FIX aluskate

Neljakihilisel 150 FIX katuse aluskattel on väga head auru läbilaskvuse omadused ja tänu 
kahekordsele kleepribale tagab see katuse hüdroisolatsiooni lekkekindluse. 

6  Ventilatsioonikorsten

Ventilatsioonikorsten on valmistatud happekindlast terasest ja tagab tänu oma 
nõuetekohaselt konstrueeritud alusele ohutu paigaldamise. Saadaval on kaks versiooni: 
soojustatud ja soojustamata.

3  Ruukki® Hyygge räästaplekk

Ruukki® Hyygge räästaplekk koosneb kahest elemendist. Alus koos katteelemendiga 
loovad komplektse lahenduse, mis on üheaegselt nii vastupidav kui ka esteetiline.



Ruukki volitatud edasimüüjate loend on toodud

veebisaidil www.ruukki.ee
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