Ruukki Frigge
Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.
Ruukki® Frigge to nowoczesny i estetyczny dach na każdą kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz
szeroki wybór powłok i kolorów blachodachówki modułowej Ruukki Frigge – to cechy, które pozwolą
spełnić oczekiwania każdego Klienta.
Blachodachówka Ruukki Frigge posiada szereg unikalnych cech wpływających pozytywnie na proces
montażu, użytkowania oraz wygląd całego dachu m.in.:
• modułowość, dzięki której dach jest łatwy w transporcie oraz montażu, a ilość odpadów jest
zredukowana do minimum
• symetryczny kształt blachodachówki pozwalający na montaż w dowolnym kierunku, tj. od lewej
do prawej i od prawej do lewej
• duża powierzchnia podparcia na łacie, poprawiająca odporność na uszkodzenia podczas
montażu i ułatwiająca montaż akcesoriów dachowych
• cięcie po fali poprawiające estetykę połączeń i krawędzi dachu
• specjalne zagłębienia montażowe ułatwiające posadowienie wkrętów

Modułowa blachodachówka Ruukki Frigge doskonale wpisuje się we współczesne trendy
architektoniczne i potrzeby wszystkich Klientów.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ
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Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by
zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów
lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian.
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Informacje techniczne
Kod produktu

TS41-350-1185

Wysokość modułu

41 mm

Długość modułu

350 mm

Szerokość efektywna

1185 mm

Szerokość całkowita

1213 mm

Długość efektywna

700 mm

Długość całkowita

720 mm

Waga 1 szt.

3.9 kg

Jednostka sprzedaży

Sztuka

Powierzchnia efektywna arkusza

0,83 m2

Minimalny spadek dachu

9°

Dostępne klasy jakości
Klasa jakości Ruukki 50 Plus, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji
estetycznej.
Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.
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Dostępne kolory

Czarny

Antracytowy

Grafitowy

Czekoladowobrązowy

Ciemnobrązowy

Ceglasty

Wiśniowy

Dokumenty do pobrania
Katalog blachodachówka modułowa Ruukki Frigge
PDF, 7,2 MB

Instrukcja montażu - Ruukki Frigge
PDF, 1,1 MB

Opis produktu - Ruukki Frigge
PDF, 282,2 KB

Dachy Stalowe Ruukki - katalog
PDF, 11,1 MB
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Cennik pokrycia dachowe Ruukki: ważny od 13.05.2020
PDF, 4,8 MB
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