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HYGGE

Šis īsais, vienkāršais dāņu vārds, kuru nevar 

pārtulkot citās valodās, apzīmē visu, kas 

dzīvē ir svarīgs: tuvības un drošības sajūtu, 

mierīgu prātu un mājīgumu. To var uzskatīt 

par skandināvu laimes mākslu, un tas pauž 

nepieciešamību pēc komforta un prieku par 

vienkāršām, jaukām lietām. 

Kad mājas ir hygge...

tās kļūst par drošu ostu visai ģimenei, kas 

pulcējas kopā un gatavojas pieņemt pasaules 

izaicinājumus. Tur viņi var baudīt cits cita 

kompāniju, intimitāti un ikdienas rituālus. 

Šādas mājas ir vieta, kur aug bērni, satiekas 

mīļotie, skan smiekli un sveču gaismā tiek 

baudīta kafija.

Vienkāršas, modernas, mājīgas mājas dabas 

tuvumā – tā ir vieta, kas modina jūtas. Ruukki® 

Hyygge, vienkāršā laimes forma, tika radīta šādai 

mājai.

Vienkāršā laimes forma
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RUUKKI® HYYGGE

Plakans modulārs jumts

Ruukki® Hyygge gluds

Ruukki® Hyygge ir novatorisks jumta segums, kas 

ar savu vienkāršo un eleganto formu lieliski atbilst 

mūsdienu arhitektūras tendencēm. Profilam ir 

pieejami divi varianti – gluds vai ar rievām – ļaujot 

izveidot trīs dažādus rakstus. 

Īpaši modelēta oriģināla jumta papilddetaļu sistēma 

nodrošina tā estētisko izskatu un garantē ilgmūžību. 

Ruukki® Hyygge kopā ar jumta drošības produktiem 

un ventilācijas produktiem nodrošina pilnu jumta 

seguma komplektu.

Ruukki® Hyygge ar rievām
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Kopējais augstums 26 mm

Kopējais garums 343 mm

Efektīvais garums 290 mm

Kopējais platums 1200 mm

Efektīvais platums 1178 mm

Minimālais slīpums 25°

Biezums 0,6 mm

Svars 2,35 kg/gab; 7 kg/m²

Efektīvā loksnes platība 0,341 m²

Pārdošanas vienība m²

Pārklājums GreenCoat Purex

Kvalitātes klase Ruukki 40

Ruukki® Hyygge īpašības 

Gluda virsmag ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y3 krāsasg ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y 3 dažādi rakstiAugsta kvalitāte g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y

AntracītsMelns Grafīts

Pieejamās krāsasTehniskā specifikācija

· Augsta kvalitāte

Ruukki® Hyygge jumta segumu sistēmu ražošanā tiek izmantots augstākās Skandināvijas kvalitātes 

tērauds, ko ražo zviedru uzņēmums SSAB. 0,6 mm biezais tērauds ir pārklāts ar modernā GreenCoat 

Purex pārklājuma slāni. Pusmatētais pārklājums ir noturīgs pret skrāpējumiem un UV starojumu. 

Ruukki®  Hyygge ir kvalitātes klase Ruukki 40, kam atbilst 40 gadu tehniskā garantija un 15 gadu 

estētiskā garantija.

· Gluda virsma

Ruukki® Hyygge atbilst jaunākajām arhitektūras dizaina tendencēm. Vertikālo un horizontālo slēgto šuvju 

sistēmas novatoriskais risinājums ļauj noslēpt savienotājelementus (skrūves), izceļ jumta vienkāršo formu un 

uzlabo estētiku. 

· 3 krāsas

Ruukki® Hyygge ir iespējams iegādāties trīs vispopulārākajās krāsās, kas atbilst mūsdienu būvniecības 

tendencēm: antracīta, grafīta un melnā. 

· 3 dažādi raksti

Ruukki® Hyygge jumta profili ļauj izveidot individuālu dizainu - ķieģeļu vai lineāro rakstu izmantojot loksnes ar 

rievām un ķieģeļu rakstu izmantojot loksnes bez rievām.
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RUUKKI® HYYGGE

Ruukki® Hyygge sniedz ideālu risinājumu tiem, kas 

meklē vienkāršības un minimālisma kombināciju 

savam jumta dizainam. Loksnes ar rievām un bez 

tām ļauj izveidot trīs dažādus rakstus, lai izceltu 

ēkas īpašo raksturu. Mēs zinām, ka skaistums ir 

detaļās. 

Ruukki® Hyygge ar rievām ķieģeļu 

rakstā

Ruukki® Hyygge ar rievām lineārā 

rakstā

Ruukki® Hyygge bez rievām ķieģeļu 

rakstā

Trīs dažādi raksti jumta dizainam

3 raksti
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PILNĪGS JUMTS

Nav nekā svarīgāka par labu un drošu māju, kur mēs 

pavadām lielāko savas dzīves daļu. Labi izstrādāts 

jumts atspoguļo ne tikai mājas estētiskās vērtības, 

bet arī tās drošību un komfortu. Ruukki® Hyygge 

jumta komplekts ir garantija šiem nozīmīgajiem 

principiem. Pilnīga jumta sastāvā jābūt vairākiem 

jumta elementiem, sniega aizsardzības barjerām, 

ventilācijas sistēmām un speciāli izstrādātam 

papilddetaļu komplektam, kas labi sader ar 

jumta formu un funkciju. Tikai visu šo sastāvdaļu 

kombinācija garantē Ruukki® Hyygge jumta 

estētisko izskatu un ilgmūžību.

Ruukki® Hyygge
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     Ruukki® Hyygge vējmala

Ruukki® Hyygge vējmala ir izgatavota no diviem elementiem. Malas apdares 

pamats nodrošina gaisa necaurlaidību un maskējošais elements padara to 

estētisku. Šis elements ir īpaši izveidots stiprinājumu paslēpšanai. 

2

     Jumta drošība

Jumta laipu un sniega barjeru sistēma pieejama vairākos izmēros, kas 

pielāgojamas katram jumtam.

5

     Ruukki® Hyygge kores komplekts

Ruukki® Hyygge kores sastāv no trīs elementiem. Katrs no tiem ir izlocīts 

un nodrošina efektīvu jumta kores ventilāciju. Īpaši izstrādātā kores forma 

noslēpj stiprinājumus, padarot tos neredzamus. 

1

     Ruukki 150 FIX jumta plēve

Četrslāņu 150 FIX jumta difūzijas membrānai ir ļoti labas tvaika caurlaidības 

spējas un pateicoties dubultai līmlentai, tā nodrošina hermētiskumu jumta 

hidroizolācijai.

4

     Ventilācijas izvads

Ventilācijas izvads ir izgatavots no skābju izturīga tērauda un kopā ar 

profilēto pamatu nodrošina drošu montāžu. Ir pieejami izolēti un neizolēti 

varianti. 
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     Ruukki® Hyygge karnīze

Ruukki® Hyygge karnīze ir izgatavota no diviem elementiem. Tās pamats 

kopā ar maskējumu sniedz pilnīgu risinājumu un vienlaikus ir gan izturīgs, 

gan estētisks.

3



Jumta segumu dīleru un parstāvju saraksts ir pieejams vietnē
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Mēs sadarbojamies ar investoriem un attīstītājiem, kuri tiecas pēc augstākiem standartiem un inovācijām.
Mēs palīdzam projektētājiem un būvniekiem piepildīt viņu sapņus.
Mēs atbalstām profesionāļus, kuri realizē projektus dzīvē.
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