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HYGGE

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.

Kiedy dom jest hygge…

Staje się bezpieczną przystanią, w której  

cała rodzina gromadzi się i zbiera siły przed  

wyzwaniami świata zewnętrznego, ciesząc 

się poczuciem wspólnoty, ciepłej intymności  

i codziennych rytuałów. To przestrzeń, 

w której wychowują się dzieci, goszczą  

ukochani, rozbrzmiewa śmiech i króluje  

odpoczynek przy kawie oraz blasku świec.

Prosty, nowoczesny, przytulny dom blisko 

natury – do takiego miejsca chce się wracać. 

Dla takich miejsc powstała Prosta forma 

szczęścia, Ruukki® Hyygge.

Prosta forma szczęścia
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RUUKKI® HYYGGE

Płaska blachodachówka modułowa

Ruukki® Hyygge bez przetłoczeń

Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami

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.
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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

Powłoka GreenCoat Pural BT mat 
GreenCoat Crown BT

Klasa jakości Ruukki 50 
Ruukki 40

· Wysoka jakość 

Do produkcji Ruukki® Hyygge wykorzystuje się najwyższej jakości skandynawską stal pochodzącą ze 

szwedzkiego koncernu SSAB. Blacha o grubości 0,6 mm powlekana jest nowoczesną powłoką GreenCoat  

Crown BT. Lekko matowa powłoka jest bardzo odporna na zarysowania oraz wpływ promieniowania 

słonecznego. Ruukki® Hyygge dostępne jest w klasie jakości Ruukki 50 i Ruukki 40, co między innymi oznacza, 

że produkt posiada 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej. 

Unikalne cechy Ruukki® Hyygge 

· Gładka faktura  

Ruukki® Hyygge wpisuje się w najnowsze trendy architektury. Innowacyjne rozwiązanie zamków poprzecznych 

i wzdłużnych pozwala na ukrycie łączników (wkrętów), co dodatkowo podkreśla prostą formę pokrycia 

i poprawia estetykę.

· 4 kolory  

Ruukki® Hyygge występuje w czterech najpopularniejszych kolorach, które świetnie wpisują się w nowoczesne 

budownictwo – antracytowym, grafitowym, czarnym i szarym.

· 3 wzory 

Pokrycie dachowe Ruukki® Hyygge można ułożyć na dachu na trzy sposoby, dopasowując układ paneli do 

własnego gustu. Do wyboru jest układ na cegiełkę lub liniowy dla paneli z przetłoczeniem i układ na cegiełkę 

dla paneli bez przetłoczeń.

Gładka fakturag 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 y4 koloryg 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 wzoryWysoka jakość 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

AntracytowyCzarny Grafitowy

Dostępna kolorystykaDane techniczne

Szary*

* występuje w GreenCoat Pural BT mat
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Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami w układzie liniowym

RUUKKI® HYYGGE

Prostota i minimalizm w trzech wydaniach,  

to właśnie płaska blachodachówka modułowa  

Ruukki® Hyygge, którą każdy może dopasować  

do swoich potrzeb i gustu. Ruukki® Hyygge to  

panel bez przetłoczeń lub z przetłoczeniami.  

Możliwość ułożenia paneli w trzy różne wzory 

pozwala na podkreślenie cech i charakteru całego 

budynku. Wiemy, że piękno tkwi w detalach.

Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami w układzie paneli na cegiełkę

Ruukki® Hyygge bez przetłoczeń w układzie paneli na cegiełkę

Możliwość układania w trzy wzory

3 wzory
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KOMPLETNY DACH
Ruukki® Hyygge
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Dom to miejsce, w którym spędzamy większą

część naszego życia. Dobrze zaprojektowany dach

pozwoli cieszyć się nie tylko wyglądem naszego

domu, ale przede wszystkim bezpieczeństwem

i komfortem. Żeby tak się stało, należy

bezwzględnie zadbać o zastosowanie rozwiązań

systemowych zaprojektowanych specjalnie dla

Ruukki® Hyygge. Kompletny dach powinien zawierać  

elementy komunikacji dachowej, zabezpieczenia

przeciwśniegowe, system wentylacji oraz

specjalnie zaprojektowany komplet obróbek

blacharskich dopasowanych kształtem i funkcją

do tego typu pokrycia. Zastosowanie tych

wszystkich elementów to gwarancja doskonałego

wyglądu i długich lat bezawaryjnego użytkowania

dachu Ruukki® Hyygge.
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     Wiatrownica Ruukki® Hyygge 

Wiatrownica Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów. Podstawa  

wiatrownicy ma zapewnić szczelność, natomiast element maskujący  

odpowiada za estetykę. Specjalnie wyprofilowany element maskujący  

sprawia, że zastosowane do jego montażu łączniki są praktycznie niewidoczne.
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     Bezpieczeństwo dachowe 

System komunikacji dachowej oraz zabezpieczeń przeciwśniegowych dostępny 

jest w rozmiarach pozwalających na swobodne ich dopasowanie do dachów 

różnej wielkości.
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     Gąsior Ruukki® Hyygge 

Gąsior Ruukki® Hyygge składa się z trzech elementów. Każdy z nich posiada  

perforację, która odpowiada za skuteczną wentylację połaci dachowej.  

Specjalny kształt gąsiora sprawia, że zastosowane do jego montażu łączniki  

są niewidoczne.
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     Membrana dachowa Ruukki H-FIX  

Trójwarstwowa membrana H-FIX odznacza się doskonałymi właściwościami 

paroprzepuszczalnymi, a dzięki zastosowaniu podwójnego paska klejącego 

zapewnia szczelność przegrody dachowej. 
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     Kominek wentylacyjny 

Dedykowana podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego wraz  

z wybranym kominkiem stanowi zestaw gwarantujący skuteczną wentylację 

pomieszczeń mieszkalnych oraz instalacji sanitarnych.
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     Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge 

Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów. Podstawa 

wraz z elementem maskującym i panelem dachowym tworzą kompletne  

rozwiązanie, które jest bardzo wytrzymałe i jednocześnie estetyczne. 

3



Lista autoryzowanych dystrybutorów 

Ruukki dostępna jest na www.ruukkidachy.pl

Znajdź wykonawcę na portalu Polecany dekarz 

www.polecanydekarz.pl
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Produkujemy stalowe produkty dla ścian i dachów budynków 
przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych. Dostarczamy  
produkty, systemy i rozwiązania wysokiej jakości, przygotowywane  
w zrównoważony sposób i spełniające najwyższe wymagania  
dotyczące ich trwałości w trudnych warunkach użytkowania.

Przedstawione w katalogu zdjęcia są poglądowe. Producent zastrzega  
sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie  
i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog publikowany  
jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66, §1 Kodeksu cywilnego.


