
Ruukki Hyygge

Ruukki® Hyygge on uuenduslik katusekattetoode, mis sobib tänu oma lihtsale ja elegantsele
vormile ideaalselt moodsate arhitektuuritrendide jaoks.

Toode on saadaval reljeefjoontega, mis võimaldab saavutada kahte erinevat mustrit. Spetsiaalselt

loodud ebatraditsiooniliste lisaplekkide süsteem tagab katuse esteetilise välimuse ja garanteerib

nõuetekohase toimimise. Ruukki® Hyygge katuse terviklahendust toetavad sobivad turva- ning

ventilatsioonitooted.

ERITI HEA KVALITEET

Ruukki® Hyygge on toodetud parima kvaliteediga Skandinaavia terasest, tarnitud Rootsi kontsernist

SSAB. 0,6 mm paksune lehtteras on kaetud nüüdisaegse kergelt mati pinnakattega, mis on väga

kestev, vastupidav kriimustustele ning päikesevalguse toimele. Ruukki® Hyygge on saadaval

kvaliteediklassiga Ruukki 40, mis tähendab muu hulgas, et sellel on 40-aastane tehniline garantii ja

15-aastane esteetiline garantii.
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KÜSIGE PAKKUMIST

SILE PIND

Ruukki® Hyygge järgib uusimaid arhitektuurilisi suundumusi. Tänu fikseerimislukkude uuenduslikule

lahendusele saab kinnitusvahendid (kruvid) ära peita, mis toob esile pinnakatte lihtsa vormi ja

parandab esteetilisi omadusi.

3 VÄRVITOONI

Ruukki® Hyygge on saadaval kolmes kõige populaarsemas värvitoonis, mis sobivad ideaalselt

moodsa ehitustööstuse jaoks: antratsiit, grafiit ja must.

2 MUSTRIT

Ruukki® Hyygge saab paigaldada kahe mustri järgi, mis võimaldab neid sobitada oma maitse

kohaselt. Paneele on võimalik paigaldada kahe eri joondusega müürikirja mustris.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas
veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha

muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.
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Tootekood TS26-290-1178

Profiili kõrgus 26 mm

Kasulik laius 1178 mm

Kogulaius 1200 mm

Kasulik pikkus 290 mm

Kogupikkus 343 mm

Materjalipaksus / kaal m2 kohta 0.6 mm / 6.88 kg

Tehniline info
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Materjalipaksus / kaal tüki kohta 0.6 mm / 2.35 kg

Müügikogus tk

Katuse pindala 0,34 m2

Minimaalne katusekalle 14°

Soovituslik roovisamm 290 mm

Muu tehniline informatsioon Mooduli mõõdud:

Kogukõrgus - 26 mm

Kogupikkus - 343 mm

Kogulaius - 1200 mm

Kasulik pikkus - 290 mm

Kasulik laius - 1178 mm

Kasulik pindala - 0,34 m2

RR23 Tumehall RR2H3 Antratsiithall RR33 Must

Värvid

Dokumendid

Ruukki Hyygge - lihtne õnne vorm
PDF, 5,6 MB

Ruukki Hyygge paigaldusjuhend (EE)
PDF, 3,9 MB
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-hyygge-tutvustav-trukis-et.pdf?sfvrsn=9637837944486470000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-hyygge-paigaldusjuhend-(et).pdf?sfvrsn=7637837943809770000


Brošüürid

Garantii

Muud dokumendid

Katusetoodete hinnakiri 2021 september
PDF, 5,1 MB

Ruukki katusetoodete värvitoonid
PDF, 71,7 KB

Katusetoodete garantii
PDF, 130,5 KB

Ruukki teraskatuse hooldusraamat
PDF, 1,6 MB

Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)
PDF, 1,3 MB

Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)
PDF, 2,1 MB

© 2022 Rautaruukki Corporation. All Rights Reserved.
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/katusetoodete-hinnakiri-2021-september.pdf?sfvrsn=56637685084812370000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-katusetoodete-v%C3%A4rvitoonid.pdf?sfvrsn=10637310131943500000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-katusetoodete-garantii.pdf?sfvrsn=3637269563384870000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-teraskatuse-hooldusraamat.pdf?sfvrsn=6637310134466970000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/toimivusdeklaratsioonid/dop_17_ss_par_p%C3%A4rnu-sileplekk_3_20150501_ee.pdf?sfvrsn=8637393096731670000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/toimivusdeklaratsioonid/dop_9_pp_par_p%C3%A4rnu-profiilid_rc_cl_20150501_ee.pdf?sfvrsn=12637473343521800000
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