Frigge
Tai moderni, modulinė stogo danga, parduodama nedideliais, 1213 x 720 mm, paruoštais montavimui
lakštais. Ruukki Frigge atkartoja neaukštas, lygesnes čerpes. Modulinius lakštus lengviau
transportuoti, užkelti ant stogo ir sumontuoti.
Moduliniai lakštai, simetriška forma ir specialiai suprojektuoti stogo lankstiniai, tokie kaip kraigo
elementai ar vėjalentės, suteikia galimybę pasirinkti bet kurią montavimo kryptį stogo plokštumoje,
kaip tik patogiau: iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų.

Dėl didelio atramos į grebėstus paviršiaus ploto, lakštų pažeidimo rizika montavimo metu sumažinta
iki minimumo. Šis modulinis profilis turi specialias tvirtinimo įdubas priekinėje dalyje, tai padeda
stabiliai išdėstyti lakštus vienas kito atžvilgiu ir palengvina tinkamą sraigtų įsukimą persidengimo
vietose. Yra galimybė rinktis visų keturių kokybės klasių Frigge stogo dangą.

Frigge Ruukki 50 Plus
Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■
Atsparumas įbrėžimams:
■■■■■
Paviršiaus padengimas:
matinis
Garantija (techninė/estetinė): 50/25 metų
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Frigge Ruukki 40
Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□
Atsparumas įbrėžimams:
■■■□□
Paviršiaus padengimas:
pusiau matinis
Garantija (techninė/estetinė): 40/15 metų

Frigge Ruukki 30 Plus
Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□
Atsparumas įbrėžimams:
■■□□□
Paviršiaus padengimas:
matinis
Garantija (techninė/estetinė): 30/10 metų

Frigge Ruukki 30
Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□
Atsparumas įbrėžimams:
■■□□□
Paviršiaus padengimas:
blizgus
Garantija (techninė/estetinė): 30/10 metų

AR ŽINOTE, KAD...
• Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja savo
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liejyklose Suomijoje pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m2 cinko
sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
• Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta
atspariausia atmosferos poveikiui danga. Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus
nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas,
spalvų bei estetinių formų vientisumas.

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti
tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę
žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.
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Techninė informacija
Produkto kodas

TS41-350-1185

Profilio aukštis

41 mm

Bangos ilgis

350 mm

Naudingas plotis

1185 mm

Bendras plotis

1213 mm

Maksimalus ilgis

720 mm

Minimalus ilgis

720 mm

Naudingas ilgis

700 mm

Bendras ilgis

720 mm

Lakšto storis / svoris 1 m2

0,50/4.3;

Lakšto storis / vieneto svoris

0,50/3.5;

Pardavimo vienetas

Lakštas

Stogo plotas / vnt

0,83 m2

Minimalus nuolydis

14°

Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų

350 mm

Kita techninė informacija

Lakšto bendri matmenys: 1213 mm x 720 mm,
sandėliuojama ant paletės.
Lakšto naudingi matmenys: dengiamas plotis 1185
mm, ilgis 700 mm.
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Spalvos

RR32

RR29

RR33

RR2H3 Antracito

RR23 Tamsi pilka

RR887 Šokoladinė

RR750

Dokumentai
Brošiūros

Ruukki Frigge - Modulinis čerpinis profilis - Montavimo instrukcija
PDF, 1,6 MB

Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui
be rūpesčių"
PDF, 14,5 MB
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Garantija
Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys
PDF, 141,9 KB
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