
Eiropas Ķimikāliju aģentūra —
ECHA — Helsinki, Somija

Eiropas Ķimikāliju aģentūras

(ECHA) galvenais birojs

Helsinkos tika pabeigts 2019.

gada beigās, un blakusesošā

ēka, kas agrāk bija

kuģubūvētava, tika

pārveidota...

b

Komerctelpas — Mellerud
Handel Mellerudā, Zviedrijā

Melleruds Handel ir

iepirkšanās centrs, kas

atrodas Zviedrijas

Vesterjētlandes lēnes

Mellerudā. Ruukki tam

piegādāja sendvičpaneļus,

kas tika izmantoti sienām, ...

b

Florbola arēna Rocklunda,
Vesterosa, Zviedrija

Jaunā florbola arēna

Rocklunda tika pabeigta 2020.

gada pavasarī. Lai

samazinātu enerģijas

patēriņu, ēkas sienās tika

izmantoti Ruukki

energoefektīvie sendvičpa...

b

Ruukki Classic® Ozolniekos

Jumta renovācijā "Miķeļa alus

darītavai" izmantots vertikālo

šuvju profils Classic C.

b

Ruukki® Hyygge Liepājā

Ruukki® Hyygge ir inovatīvs

jumta segums, kas ar savu

vienkāršo un eleganto formu

lieliski atbilst mūsdienu

arhitektūras tendencēm.

b

RIMI loģistikas centrs

RIMI fasādei izmantotie

materiāli – Ruukki Liberta®

102 Grande fasādes kasetes

un dizaina profils Tokyo S18.

b
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/eiropas-%C4%B7imik%C4%81liju-a%C4%A3ent%C5%ABra-echa-helsinki-somija
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/komerctelpas-mellerud-handel-mellerud%C4%81-zviedrij%C4%81
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/florbola-ar%C4%93na-rocklunda-vesterosa-zviedrija
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-classic-balda
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-hyygge-liepaja
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/rimi-lo%C4%A3istikas-centrs_lv


Sthlm 04 - Biroju ēka
Zviedrijā

18x33 m lielais mākslas

darbs, kura nosaukums ir

Point of View (Skatpunkts),

klāj visu sienu. Tas ir

izgatavots no

energoefektīvajiem Ruukki

fasādes sendvičpane...

b

Biroja ēka, Lešno, Polija

Jaunās telpas, kas pieder

transportēšanas uzņēmumam

Polijas centrālās daļas pilsētā

Lešno, sastāv no noliktavas

un biroja daļas. Biroja daļas

fasāde ir apšūta a...

b

Vairumtirdzniecības un
loģistikas uzņēmums –
Entafarma, Širvintas, Lietuva

Entafarma ir Lietuvas

uzņēmums, kas nodarbojas

farmācijas un medicīnas

produktu vairumtirdzniecību

un loģistiku. Uzņēmums

atrodas aptuveni 30 km no

galvaspilsēt...

b

KV Triangeln - dzīvojamā ēka
Zviedrijā

Tērauds un jo īpaši Design

profils ir patiešām interesants

materiāls, jo Jūs varat

sasniegt šo viendabīgo

izskatu bez redzamiem

savienojumiem.

b

Ruukki Classic® Kaibalā

Mājai izmantots jumta profils

Classic C. Tas ir

funkcionalitātes, minimālisma

un estētikas apvienojums.

Īstā izvēle klasikas

cienītājiem.

b

Ruukki Adamante® Rēzeknē

Izteiksmīgs tērauda

dakstiņveida profils, kas izceļ

mājas individualitāti un

noskaņu.

b
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/sthlm-04---biroju-%C4%93ka-zviedrij%C4%81
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/biroja-%C4%93ka-le%C5%A1no-polija
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/vairumtirdzniec%C4%ABbas-un-lo%C4%A3istikas-uz%C5%86%C4%93mums-entafarma-%C5%A1irvintas-lietuva
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/kv-triangeln---dz%C4%ABvojam%C4%81-%C4%93ka-zviedrij%C4%81
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-classic-kaibala
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-adamante-rezekne


Ruukki Classic® M Drustos

Klasisks vertikālo šuvju jumta

profils ar smalku loksnes

mikroprofilējumu, kas piešķir

lielisku izturību un pilnīgu

matētu izskatu. Lieliski

piemērots gan klasi...

b

Ruukki Monterrey® Feb
forma Zosēnos

Visiecienītākais dakstiņveida

tērauda jumta segums, kas

piešķir mājai izjustu, vieglu un

patīkamu izskatu. Monterrey®

FEB forma ir dakstiņveida

tērauda jumta se...

b

Ruukki Adamante® Liepājā

Izteiksmīga dizaina

dakstiņveida tērauda jumta

profils, kas izceļ mājas

individualitāti un noskaņu.

Elegances un augstas

kvalitātes apvienojums.

b
Ruukki Classic® Lūznavā

Vertikālo šuvju profils Classic

iederas jebkurā vidē - gan

pilsētvidē minimiālisma stila

cienītājiem, gan lauku

ainavās, kur bieži vien vecām

koka ēkām tiek pie...

b

Biroju ēka — Gēteborga,
Zviedrija

Tändstickan 3 ir 12 stāvu

biroju ēka Gēteborgā. Ruukki

projekta vajadzībām

piegādāja Liberta 550 fasādes

kasetes, tostarp arī

perforētas. Papildus tam

uzņēmums ...

b

Siko vannas istabas un
virtuves Prešovā, Slovākijā

Ruukki veikalam Prešovā,

Slovākijā, piegādāja

minerālvates sendvičpaneļus

un fasādes kasetes Liberta

Elegant 500 Grande.

b
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-classic-m-kaibala
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-monterrey-feb-forma-zosenos
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-adamante-liepaja
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-classic-luznava
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/biroju-%C4%93ka-g%C4%93teborga-zviedrija
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/siko-vannas-istabas-un-virtuves-pre%C5%A1ov%C4%81-slov%C4%81kij%C4%81


Ruukki Classic® Usmā

Skandināvu klasiski

elegantais stils ir iecienīts gan

interjerā, gan arhitektūrā. Tas

ir funkcionalitātes,

minimālisma un estētikas

apvienojums. Mājai

izmantots...

b

Brama Miasta biroju
komplekss Lodzas pilsētā
Polijā

Brama Miasta ir biroju un

tirdzniecības komplekss

Lodzā, kas sāka darboties šī

gada pavasarī. Jaunās ēkas

atrodas Lodzas ļoti šaurajā

centrā netālu no jaunās dz...
b

VIEW MORE
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/ruukki-classic-usma
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/realizetie-projekti/references-informacija/brama-miasta-biroju-komplekss-lodzas-pils%C4%93t%C4%81-polij%C4%81
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