
ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Classic C

Elegantní kvalita

Classic C vytváří krásný hladký povrch s drážkami, skrytými spojovacími prvky a složeným předním

okrajem, což z něj dělá elegantní volbu pro celou řadu architektonických stylů.

Classic C je k dostání ve všech třech variantách (třídách kvality), které se od sebe liší záruční dobou -

Classic C Ruukki 50+ s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 25 let, Classic C Ruukki 40 s

technickou zárukou 40 let a estetickou zárukou 15 let a Classic C Ruukki 30 s technickou zárukou 30

let a estetickou zárukou 10 let.

Krytinu Classic můžete mít také s antikondenzační protihlukovou ochrannou vrstvou - bližší informace

naleznete v aktuálním ceníku Ruukki.

UPOZORNĚNÍ - odstín Světlá šedá RR22 je v nabídce pouze pro třídu kvality Ruukki 50+

The information on our web site is accurate to the best of our knowledge and understanding. Although every effort has been made to
ensure accuracy, the company cannot accept any responsibility for any direct or indirect damages resulting from possible errors or

incorrect application of the information of this publication. We reserve the right to make changes.
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https://www.ruukki.com/cze/produkty-pro-strechy
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2c-images/product-images/classic/classic-c-main-03.tmb-1920v.jpg?Culture=cs&sfvrsn=d72af384_38
https://www.ruukki.com/cze/produkty-pro-strechy/kontakty/zadost-o-kalkulaci


Produktový kód SR35-475C

Výška vlny 32 mm

Krycí šířka 475 mm

Celková šířka 505 mm

Maximální délka 10000 mm

Minimální délka 800 mm

Tloušťka materiálu / hmotnost na m2 0.50 mm / 5.2 kg

Minimální sklon 1:7 / 6°

Technické informace
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RR29 Červená RR2H3 Antracitová RR887 Čokoládově hnědá

RR33 Černá RR22 Šedá RR23 Tmavě šedá

Katalogy

Barvy

Dokumenty

Katalog okapy Ruukki SIBA
PDF, 3,8 MB

Katalog střešních krytin Ruukki 2020
PDF, 5,6 MB
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/czech/katalog-okapy-ruukki-siba-2017.pdf?sfvrsn=4637273357481800000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/czech/ruukki_stresni_katalog_2020.pdf?sfvrsn=8637387178015370000


Classic, Kvilda, rodinný
penzion

Výměna střešní krytiny na

penzionu na Kvildě

b

Classic, Břest, bytový dům

Bytový dům v Břestu, pokrytý

krytinou Classic

b

Classic, Kvilda, apartmány
Maxmilián

Na šumavské Kvildě vznikl

díky umu klempíře a naší

krytině Ruukki Classic

překrásný projekt.

b

Classic, Královka-Hrabětice,
hotel

Překrásná revitalizace

komplexu Královka s použitím

střešní krytiny Classic,

okapového systému a

bezpečnostních prvků, vše od

Ruukki.

b

Galerie střech

© 2021 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/reference/reference-details/classic-kvilda-penzion
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/reference/reference-details/classic-brest
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/reference/reference-details/classic-kvilda-apartmany-maxmilian
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/reference/reference-details/classic-kralovka-hrabetice-hotel
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