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Dachy
Opis produktu
Ruukki® Hyygge

Ruukki® Hyygge to innowacyjny produkt dachowy, który dzięki prostej i eleganckiej formie 
doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne. Produkt występuje w dwóch 
wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne wzory pokrycia 
dachowego. Specjalnie zaprojektowany system oryginalnych obróbek blacharskich zapewnia 
estetyczny wygląd dachu i gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. Produkty bezpieczeństwa 
dachowego oraz produkty do wentylacji uzupełniają ofertę kompletnego dachu Ruukki® Hyygge.
Ruukki® Hyygge to idealne rozwiązanie dla osób szukających połączenia skandynawskiej estetyki 
i prostoty z domowym ciepłem, natury z nowoczesnością lub własnego indywidualnego hygge*.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, 
aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie
• domy jednorodzinne
• domy szeregowe
• budynki wielorodzinne

*)  To krótkie, niepozorne, nieprzetłumaczalne na język polski duńskie słowo, opisuje wszystko to, co naprawdę liczy się w życiu: poczucie bliskości, bezpieczeństwa, swobody 
i ciepła. To skandynawska filozofia szczęścia, wyrażająca dążenie do przytulnego komfortu i radości z drobnych przyjemności.
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W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian 
lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.  

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2021  Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.

• Produkt
Nazwa Ruukki® Hyygge
Wysokość całkowita 26 mm
Długość całkowita 343 mm
Długość efektywna 290 mm
Szerokość całkowita 1200 mm
Szerokość efektywna 1178 mm
Minimalny kąt nachylenia 14°
Grubość 0,6 mm
Waga 2,35 kg/szt.  
 7 kg/m²
Powierzchnia efektywnego panelu  0,341 m²
Jednostka sprzedaży  m²

• Materiał
Cynkowana na gorąco blacha PN-EN 10346
Powlekane stal. wyroby płaskie PN-EN 10169+A1

• Tolerancje
Produkt PN-EN 508-1
Materiał PN-EN 10143

• Specyfikacja materiału

Klasa jakości Grubość nominalna  
(mm) (PN-EN10143)

Masa  
(kg/m²)

Powłoka Minimalna ilość cynku 
(g/m²)

Ruukki® 50 0,60 7,0 GreenCoat Pural BT mat 275

Ruukki® 40 0,60 7,0 GreenCoat Crown BT 275
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• Kontakt 

Ruukki Polska Sp. z o.o. tel. +48 46 85 81 600 www.ruukkidachy.pl
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Widok z przodu

Widok z boku
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Widok z przodu

Widok z boku

• Kolory
Ruukki® 50

Ruukki® 40

Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Szary

Czarny, Antracytowy, Grafitowy


