
Europos cheminių medžiagų
agentūra ECHA- Helsinkis,
Suomija

2019 m. pabaigoje Helsinkyje

užbaigtas naujos Europos

cheminių medžiagų agentūros

(ECHA) pagrindinės buveinės

projektas. Šalia esančios

buvusios prieplaukos mec...

b

„Mellerud Handel“, Mellerud
savivaldybė, Švedija

„Melleruds Handel“ yra

prekybos centras Švedijoje,

Mellerud savivaldybėje, Västra

Götaland apskrityje. „Ruukki“

pateikė daugiasluoksnes

plokštes, kurios panaudo...
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„Rocklunda“ grindų riedulio
arena, Vesterosas, Švedija

Pastato sienoms panaudotos

daugiasluoksnės plokštės,

„Ruukki“ Energy® plokštės su

200 mm izoliacijos sluoksniu,

mažinančios energijos

išlaidas. Šios plokštės ...

b

RIMI - logistikos centras
Latvijoje

RIMI fasade naudotos Ruukki

Liberta® 102 Grande kasetės

ir Design Tokyo S18 apdailos

profiliai. Liberta® 102 Grande

- tai klasikinis fasadų apdailų

grupės gamin...

b

„Sthlm 04“ - biurų pastatas
Švedijoje

Milžiniškas 18 x 33 m ploto

kūrinys, gavęs pavadinimą

„Požiūris“ („Point of View“)

padarytas iš „Ruukki

Expression“ energiją

taupančių fasado plokščių ir

dengia...

b

Administracinis pastatas,
Lešnas, Lenkija

Naujas Lešno (Lenkija)

transportavimo įmonės

patalpas sudaro sandėlis ir

administracinių patalpų dalis.

Administracinių patalpų dalies

fasado apdailai panaudoto...

b
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https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/europos-chemini%C5%B3-med%C5%BEiag%C5%B3-agent%C5%ABra-echa--helsinkis-suomija
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/mellerud-handel-mellerud-savivaldyb%C4%97-%C5%A1vedija
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/rocklunda-grind%C5%B3-riedulio-arena-vesterosas-%C5%A1vedija
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/rimi---logistikos-centras-latvijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/sthlm-04---biur%C5%B3-pastatas-%C5%A1vedijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/administracinis-pastatas-le%C5%A1nas-lenkija


Didmeninės prekybos ir
logistikos įmonė
„Entafarma“, įsikūrusi
Širvintose, Lietuvoje

„Entafarma“ yra lietuviška

vaistų ir medicinos priemonių

didmeninės prekybos ir

logistikos įmonė, įsikūrusi

maždaug už 30 km nuo

Vilniaus šalia automagistralės

...

b

KV Triangeln - Daugiabutis
pastatas Švedijoje

Plienas, o ypatingai Design

lakštai, itin įdomi medžiaga su

kuria galima pasiekti būtent

tokį vienalytį vaizdą be jokių

matomų sujungimų.

b

Administracinis pastatas –
Geteburgas, Švedija

Įsikūręs Geteburge,

„Tändstickan 3“ yra 12 aukštų

administracinis pastatas.

„Ruukki“ tiekė „Liberta 550“

fasado kasetes, kai kurios iš

jų buvo perforuotos, bei ...

b

Siko vonios & virtuvės
parduotuvė Prešov mieste,
Slovakijoje

SIKO KÚPEĽNE yra

didžiausias specializuotas

vonios ir virtuvės įrangos

parduotuvių tinklas, turintis 13

parduotuvių Slovakijoje ir 38

Čekijoje.

b

Lodzės „Brama Miasta“ biurų
kompleksas Lodzėje, Lenkija

Lodzės „Brama Miasta“ – tai

biurų ir komercinis

kompleksas, pradėjęs veikti šį

pavasarį. Nauji pastatai yra

įsikūrę labai kompaktiškame

Lodzės centre, netoli na...

b

Aleja prekybos centras
Latvijoje

Aleja prekybos centro fasado

apdailai panaudota 1400 m2

Ruukki Liberta® Original 102

kasečių, o pastato stogui 12

000 m2 apkrovas laikančių

lakštų. Šis įdomus p...

b
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https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/didmenin%C4%97s-prekybos-ir-logistikos-%C4%AFmon%C4%97-entafarma-%C4%AFsik%C5%ABrusi-%C5%A1irvintose-lietuvoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/kv-triangeln---daugiabutis-pastatas-%C5%A1vedijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/administracinis-pastatas-geteburgas-%C5%A1vedija
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/siko-vonios-virtuv%C4%97s-parduotuv%C4%97-pre%C5%A1ov-mieste-slovakijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/lodz%C4%97s-brama-miasta-biur%C5%B3-kompleksas-lodz%C4%97je-lenkija
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/aleja-prekybos-centras-latvijoje


Atta – verslo ir konferencijų
centras Latvijoje

ATTA CENTRAS yra vienas

dižiausių verslo ir konferencijų

centrų Baltijos šalyse, kurio

plotas 15,000 m2. Pastato

fasadui buvo panaudotos

Ruukki Liberta® Origina...

b

Zarecki Foods, gamybinė
įmonė

Zarecki Foods yra maisto

perdirbimo įmonė Lenkijoje,

gaminanti džiovintus vaisius,

vaisių ir daržovių sultis,

putėsius ir prieskonius.

2016-2017 m. įmonė Sierad...

b

Nova ligoninė Suomijoje

Ruukki Design banguoti

lakštai gali būti naudojami ir

interjere. Mūsų fasado

apdailos gaminiai buvo

pasirinkti ir ligoninės

interjerui, ir eksterjerui.

b
„Terrafame” gamykla
Suomijoje

Didžiuojamės būdami šio

statybų projekto dalimi.

Tiekėme ~ 25 000 m2

sandwich tipo plokščių

išorinėms ir vidinėms

sienoms ir ~ 13 000 m2

apkrovas laikančių lakš...

b

Biurų pastatas – „Paupys“,
Vilnius, Lietuva

Lietuvos sostinės Vilniaus

senamiesčio pašonėje iškilo

naujas rajonas „Paupys“.

Didžiausio teritorijos pastato,

kuriame įsikurs biurai ir

komercinės patalpos, a...

b

Smetanova prekybos galerija
Vsetin mieste, Čekijoje

Tai viena didžiausių investicijų

istorijoje Vsetín mieste, po

1989m. aksominės

revoliucijos. Netoli traukinių

stoties įsikūrusi galerija yra

geras atspirties ta...

b
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https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/atta-verslo-ir-konferencij%C5%B3-centras-latvijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/zarecki-foods-gamybin%C4%97-%C4%AFmon%C4%97
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/nova-ligonin%C4%97-suomijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/terrafame-gamykla-suomijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/biur%C5%B3-pastatas-paupys-vilnius-lietuva
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/smetanova-prekybos-galerija-vsetin-mieste-%C4%8Dekijoje


Holmgrens Bil pastatas
Švedijoje

Jūriniai konteineriai įkvėpė

architektą Martin Henriksson

pastatui Švedijoje.

b

Lahti Taidepuisto parkas

Taip vadinamas “zigzag”

raštas ir skirtingų spalvų

kasetės daro Lahti

Taidepuisto parko pastatą

išskirtinai ryškiu ir įdomiu.

b
VIEW MORE
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https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/holmgrens-bil-pastatas-%C5%A1vedijoje
https://www.ruukki.com/ltu/building-envelope/references/reference-details/lahti-taidepuisto-parkas
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