
Valtsprofiil

Käsitöö katusel

Valtskatus kujundab hoone stiili ja väärikust ning väljendab terase ehtsust ja ajatust. Valtsitud plekki

on kasutatud katusekattena aastasadu, põhjuseks tema töökindlus ja pikaealisus. Valtskatuste hulka

kuuluvad ehitusplatsil sileplekist käsitsi kokku valtsitud katused ja tehases toodetud eelprofileeritud

katused.

• traditsiooniline disain tänapäevaste materjalidega

• sobib erineva keerukusastmega katustele

• struktuurne matt pinnaviimistlus

• väga vastupidav kulumisele ja ilmastikukumõjudele, maksimaalne kasutusiga

• sobib nii miljööväärtuslikesse piirkondadesse kui ka modernsesse arhitektuuri

• saadaval kaheksas värvitoonis

Valtsprofiilil on 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline garantii.

Ruukki valtsprofiili on võimalik tellida ka koos elektrit tootvate päikesepaneelidega, mis on

katusekattematerjali peale juba lamineeritud. Hinnapakkumise ja lisateabe saamiseks palun

pöörduge Roofit.solar poole.
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https://www.ruukki.com/est/katusetooted
https://www.ruukki.com/est/katusetooted/tooted-ja-teenused/paikesekatuse-lahendused/teraskatusele-integreeritud-paikesepaneelid
https://roofit.solar/et/
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2c-images/product-images/machine-seamed/valtsprofiil-9.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=ab6cf84_14


KÜSIGE PAKKUMIST

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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https://www.ruukki.com/est/katusetooted/kontakt/k%C3%BCsi-pakkumist


Tootekood SR27-543A

Valtsi kõrgus 27 mm

Kasulik laius 543 mm

Kogulaius 556 mm

Maksimumpikkus 10000 mm

Miinimumpikkus 1100 mm

Materjalipaksus / kaal m2 kohta 0,5 mm / 4,5 kg

Müügikogus m2

Minimaalne katusekalle 5°

Tehniline info
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Muu tehniline informatsioon NB! 0,60 mm materjali pakume toonides RR23

ja RR32

ZN 275 g/m²

RR750 Kivipunane RR29 Punane RR887 Šokolaadipruun

RR32 Tumepruun RR11 Okkaroheline RR22 Hall

RR23 Tumehall RR33 Must RR2H3 Antratsiithall

Värvid

Dokumendid

Ruukki valtsprofiili SR27-543A tootejoonis
DWG, 0,6 MB

Ruukki valtsprofiili SR27-543A tootejoonis
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/standing-seam-profile-a_sr27-543a4098d63b9873476db3beb7722db53a46.dwg?sfvrsn=17638065966897800000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/standing-seam-profile-a_sr27-543a.pdf?sfvrsn=21638065965088030000


Brošüürid

Garantii

Muud dokumendid

PDF, 10,1 KB

Ruukki valtsprofiili paigaldusjuhend (EE)
PDF, 3,2 MB

Katusetoodete hinnakiri 2022 september
PDF, 5,8 MB

Ruukki katusetoodete värvitoonid
PDF, 182,3 KB

Katusetoodete garantii
PDF, 154,4 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
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-valtsprofiili-paigaldusjuhend-ee.pdf?sfvrsn=4637788698442030000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/katusetoodete-hinnakiri-2022-aprill.pdf?sfvrsn=68637992773544030000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-katusetoodete-varvitoonid.pdf?sfvrsn=23637926009670630000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-katusetoodete-garantii.pdf?sfvrsn=9637932013989830000
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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