
Ruukki® Frigge - це сучасна і естетична модульна покрівля на будь-
який бюджет. Проста форма, широкий вибір кольорів і покриттів 
- це особливості, які задовольнять очікування найвибагливішого 
клієнта.

Легке придбання, легкий монтаж, зручне використання - покрівлі 
Ruukki спроектовані таким чином, щоб полегшити ваше життя.

FRIGGE

НОВИНКА

RUUKKI FRIGGE



• Кольори:

Ruukki Frigge RR29 RR32 RR750 RR23 RR887 2H3 RR33

Технічна інформація
• Frigge

Висота профілю (загальна) 41 мм
Крок хвилі 350 мм
Корисна ширина 1185 мм
Загальна ширина 1213 мм
Корисна довжина 700 мм
Загальна довжина 720 мм
Корисна площа панелі 0,83 м2

Мінімальний нахил 9°
Одиниця продажу шт.
Кіл-сть в упаковці 200 шт.

Переваги Ruukki Frigge:

 4 Профіль у зручній модульній версії

 4 Крок хвилі 350мм - найпопулярніший 
розмір в металочерепиці

 4 Симетрична форма профілю дозволяє 
монтувати в будь-якому напрямку 

 4 Поперечний підріз «по хвилі» - естетичний 
зовнішній вигляд, що приховує стики 
листів

 4 Стійкість до ходьби під час монтажу

 4 Спеціальне заглиблення стабілізує шуруп в 
процесі монтажу

 4 Широкий асортимент - можливість підібрати 
оптимальне рішення на будь-який бюджет 

a. 4 полімерних покриття
b. 3 класи якості: економ, стандарт, преміум
c. 7 кольорів у різних варіантах полімерного 

покриття

 4 Низький показник відходів - повна / 
корисна площа (менше 5%)

 4 Повний набір оригінальних аксесуарів,  
які ідеально підходять до панелей

 4 Застосування фірмових шурупів з 
алюмінієвої шайбою та оцинковкою - 
підвищений захист від корозії

 4 Можливість монтажу на покрівлі з низьким 
ухилом - 9 градусів

 4 Шведська сталь виробництва SSAB 
з відмінними характеристиками і 
біотехнологічним покриттям

 4 Маркування на кожному листі

 4 Гарантія стабільності кольору в класі 
якості 40 та покритті GreenCoat Crown BT
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