
Ruukki® Hyygge – це інноваційний покрівельний продукт, який 
ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям завдяки 
простій і елегантній формі. Продукт доступний у двох варіантах 
– з канавками і без канавок – дозволяє виконати монтаж трьома 
способами в залежності від власних уподобань замовника.

Ruukki® Hyygge – ідеальне рішення для тих, хто бажає об’єднати 
скандинавський стиль та простоту з теплотою і комфортом 
будинку.

Ruukki® Hyygge виготовляється у покритті 
GreenCoat Crown BT, що надійно захищає від 
ультрафіолетового випромінювання, корозії та 
подряпин, клас якості Ruukki 40.

Ruukki® Hyygge  забезпечує не лише візуальну 
естетику, а в першу чергу, комфортне життя.
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• Кольори:

Hyygge Ruukki 40 Crown BT RR23 RR33 2H3

Технічна інформація

Переваги Ruukki Hyygge:

 4 Інноваційний покрівельний продукт, який 
ідеально відповідає сучасним архітектурним 
тенденціям 

 4 Модульний формат

 4 Гладка фактура

 4 Мінімальний ухил - 14°

 4 Доступний у двох варіантах - з канавками і без 
канавок

 4 Можливість виконати монтаж трьома 
шаблонами

 4 Приховані кріплення

 4 Виготовляється у покритті GreenCoat Crown BT –  
надійний захист від ультрафіолетового 
випромінювання, корозії та подряпин

 4 Пропонується у класі якості Ruukki 40

 4 Гарантійний термін – 40/15

 4 Пропонується в трьох кольорах: графіт, 
антрацит і чорний

 4 Товщина матеріалу - 0,6 мм.

 4 Ruukki® Hyygge  - це повноцінне рішення для 
людей, які цінять інновації та стиль.
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• Hyygge®

Загальна висота  26 мм
Загальна довжина  343 мм
Корисна довжина  290 мм
Загальна ширина  1200 мм
Корисна ширина  1178 мм
Мінімальний кут нахилу 14°
Товщина сировини  0,6 мм
Номінальна маса  2,35 кг/шт.
 7 кг/м2

Корисна площа панелі  0,341 м2

Одиниця продажу шт


