
ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Finnera

Jednoduchost a inovace v každém směru

Díky inovativnímu provedení maloformátové střešní krytiny Finnera získá vaše střecha nejen imitaci

taškové krytiny, ale bude také extrémně odolná a praktická. Revoluční ohnutí přední hrany této krytiny

maximalizuje její odolnost proti povětrnostním podmínkám a propůjčuje střeše překrásný jednolitý

vzhled.

Na ocelovou střešní krytinu Finnera v třídě kvality Ruukki 40 se vztahuje záruka na technickou

funkčnost 40 let a záruka na estetickou životnost 15 let.

Podívejte se, jak je jednoduché koupit Finneru (YouTube)

Podívejte se, jak je jednoduché Finneru nainstalovat (YouTube)

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
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oVzoXeV1_jI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Uf2R30-_3rI
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2c-images/product-images/finnera/finnerad2b58063740b6b06951eff00002615e0.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=b0f7eb84_55
https://www.ruukki.com/cze/produkty-pro-strechy/kontakty/zadost-o-kalkulaci


Produktový kód TS52-330-1140

Výška profilu 52 mm

Délka tašky 330 mm

Krycí šířka 1140 mm

Celková šířka 1190 mm

Krycí délka 660 mm

Celková délka 685 mm

Tloušťka materiálu / hmotnost na m2 0.50 mm / 5 kg

Tloušťka materiálu / hmotnost 1ks 0.5 mm / 3.8 kg

Plocha střechy / ks 0,75 m2

Minimální sklon 14°

Technické informace
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RR2H3 Antracitová RR29 Červená RR32 Tmavě hnědá

RR33 Černá RR750 Cihlová červená RR23 Tmavě šedá

RR887 Čokoládově hnědá

Katalogy

Barvy

Dokumenty

RUUKKI_Ruukki_Classic_Design_katalog
PDF, 3,6 MB

Katalog okapy Ruukki SIBA 2021
PDF, 3,6 MB

Katalog střešních krytin Ruukki 2020
PDF, 5,6 MB
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/czech/ruukki_ruukki_classic_design_katalog.pdf?sfvrsn=4637665296561370000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/czech/katalog-okapy-ruukki-siba-2021.pdf?sfvrsn=12637568404300100000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/czech/ruukki_stresni_katalog_2020.pdf?sfvrsn=8637387178015370000


Finnera, Hanušovice, rodinný
dům

Rekonstrukce střechy

rodinného domu za pomoci

krytiny Finnera

b

Finnera, Bludov, rodinný dům

Rekonstrukce střechy za

použití krytiny Ruukki Finnera

b

Galerie střech

© 2021 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/reference/reference-details/finnera-hanusovice
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/reference/reference-details/finnera-bludov
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