
10 dôvodov pre výrobky GreenCoat®
1. Jedinečná kombinácia ocele  
 a povrchovej úpravy

Výrobky GreenCoat® sú vyrobené z prvotriednej ocele 
škandinávskej kvality, ktorá je po celom svete uznávaná  
ako najlepšia oceľ na trhu.  Všetky naše povrchové úpravy 
sa vyznačujú vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Naviac 
je väčšina výrobkov GreenCoat® ošetrená patentovanou 
povrchovou úpravou na báze bio-materiálov.

2. Špičková patentovaná technológia  
 pre zelenšie bývanie 

Väčšina výrobkov GreenCoat® je ošetrená povlakom Bio-based 
Technology (BT), pri ktorom bola významná časť tradičnej 
fosílnej zložky nahradená bio-komponentom. Vďaka tejto 
technológii, ktorú si spoločnosť SSAB nechala patentovať, 
sa jedná o jedinú povrchovou úpravu na trhu s vysokým 
obsahom biologickej obnoviteľnej zložky. Všetky naše výrobky 
samozrejme spĺňajú požiadavky právnych predpisov REACH. 
To znižuje vplyv na životné prostredie a podporuje zelenšie 
bývanie.

3. Dlhá životnosť a prvotriedny povrch  
 do akéhokoľvek počasia

Výrobky GreenCoat® si dlhdobo zachovávajú svoj farebný 
vzhľad a odolnú povrchovú vrstvu, ktorá odoláva korózii, 
bielej korózii, UV žiareniu, škrabancom a nánosom nečistôt, 
čím sa znižuje požiadavka na údržbu.

4. Vynikajúca tvarovateľnosť

Výrobky GreenCoat® je možné jednoducho tvarovať, ohýbať, 
rezať, perforovať, profilovať a vytvárať tak zložité tvary.

5. Široká ponuka farieb

GreenCoat® je k dispozícii v širokej ponuke jasných farieb  
s exkluzívnym vzhľadom povrchu. Na požiadanie je možné 
dopytovať aj neštandardné farby.

6. Tvarovateľnosť až do -15° C

Niektoré výrobky GreenCoat® je možné tvarovať pri teplotách 
pod nulou, čo umožní inštaláciu po celý rok a teda zníženie 
nákladov.

7. Opakovateľnosť farieb

Výrobky GreenCoat® používajú povrchovú úpravu s úzkou 
toleranciou farieb, ktorá zaisťuje konzistenciu farieb medzi 
jednotlivými šaržami.

8. Dôsledné testovanie vo vonkajšom prostredí

Viac ako 40 rokov rozsiahleho testovania vo vonkajšom 
prostredí v miestach po celom svete zaručuje, že výrobky 
GreenCoat® odolávajú najdrsnejšiemu počasiu vrátane vetra, 
dažďa, snehu, odolávajú pôsobeniu slanej vody, ľadu, UV 
žiareniu, vysokej vlhkosti a búrkam. 

Zaistenie kvality pri testovaní v skutočných vonkajších 
podmienkach je pre spoločnosť Ruukki prioritou a preto 
testujeme ešte nad rámec toho, čo od nás požadujú predpisy EU.

9. Najčistejšia oceľ

Výrobky GreenCoat® sú vyrábané z ocele škandinávskej kvality, 
ktorá vďaka najprísnejším toleranciám a výbornej konzistencii 
patrí medzi najčistejšie na svete.

10. Garantované parametre

Na všetky výrobky GreenCoat® sa vzťahuje komplexná záruka 
a garancia parametrov.
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Predstavujeme GreenCoat® - špičková oceľ  
a povrchové úpravy z biologických materiálov
Výrobky z ocele GreenCoat® škandinávskej kvality majú jednoznačne priaznivý dopad na 
životné prostredie a charakterizujú ju špičkové parametre, čím tieto výrobky prispievajú k 
menšiemu ekologickému zaťaženiu pri výrobe, preprave, používaní a k väčšej udržateľnosti 
budov ako celku. Preto je väčšina výrobkov GreenCoat® ošetrená povlakom Bio-based 
Technology (BT), pri ktorom bola významná časť tradičnej fosílnej zložky nahradená bio-
komponentami. Toto jedinečné patentované riešenie výrazne znižuje ekologickú stopu 
výrobkov GreenCoat®. Vďaka inovatívnej farebnej povrchovej úprave, možnosti plnej recyklácie, 
v súlade s predpismi REACH a s celým radom rôznych ekologických certifikátov predstavuje 
GreenCoat® ideálne udržateľné riešenie pre budovy.

Výrobky GreenCoat® výborne odolávajú korózii, UV žiareniu a poškriabaniu. K dispozícii je 
rozsiahla záruka, ktorá vychádza zo 40 ročného nepretržitého testovania v exteriérových 
podmienkach. Stavebníci majú k dispozícii ľahký materiál, s ktorým sa ľahko pracuje, aj keď 
teploty klesnú na -15 °C. Výrobky GreenCoat® sú v ponuke v celom rade atraktívnych farieb  
a povrchových úprav. 

V každom podnebí na Zemi pomáha GreenCoat® budovať inovatívne, odolné a cenovo 
priaznivé budovy – pre zelenšie bývanie.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

GreenCoat® je zaregistrovaný v databáze BASTA (databáza schválených výrobkov pre švédsky 
stavebný priemysel), BVB (hodnotenie výrobkov pre stavebníctvo) a SundaHus (systém 
hodnotenia výrobkov pre stavebné a realitné spoločnosti z hľadiska vplyvov na životné 
prostredie a zdravie osôb).

Registrácia BASTA potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa stanovené kritéria v súvislosti  
s vlastnosťami, ktoré nie sú považované za škodlivé z hľadiska životného prostredia a zdravia 
osôb. Viď www.bastaonline.se

BVB hodnotí a informuje o dopade výrobkov na životné prostredie a ovplyvňuje vývoj výrobkov 
s dôrazom na absenciu toxicity a nepriaznivých vplyvov na okolité prostredie.

SundaHus Environmental Data je systém, ktorý hodnotí výrobky v rámci stavebníctva  
a realitnej činnosti z hľadiska dopadov na zdravie osôb a životného prostredia.
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Oceľ ako materiál nie je v stavebníctve 
ničím novým. Oceľové výrobky GreenCoat® 
sú však vyrábané zo severskej ocele, 
známej po celom svete ako jednej 
z najlepších na trhu. Ide o 100% 
recyklovateľný materiál bez straty kvality, 
naviac s nízkou hmotnosťou  
a vysokou pevnosťou v porovnaní  
s inými stavebnými materiálmi. Dá sa 
ľahko ohýbať a tvarovať do zložitých 
tvarov a vyznačuje se jednou z najnižších 
tepelných rozťažností 
v porovnaní s ostatnými materiálmi. 
Toto všetko spolu zaisťuje, že GreenCoat® 
je menej náchylná na krútenie a iné 
nežiadúce deformácie a jej povrch si 
udržuje jednotný vzhľad. 

Prečo oceľ?



Prečo vybrať pre strechu oceľ s farebnou 
povrchovou úpravou?
Použitie ocele s farebnou povrchovou úpravou pre strešné krytiny ponúka, na rozdiel 
od ostatných materiálov, väčšie príležitosti k výstavbe krásnych a funkčných budov, 
ktoré spĺňajú náročné požiadavky na kvalitu a životné prostredie.

INOVATÍVNY VZHĽAD 

Keďže verejnosť kladie stále väčší dôraz na ekologicky udržateľnú budúcnosť, ocele  
s farebnou povrchovou úpravou sa stávajú pre stavebný priemysel stále dôležitejšími. 
Výrobky GreenCoat® ponúkajú väčšiu mieru slobody architektom a dizajnérom. 
GreenCoat® predstavuje zaujímavú voľbu vďaka celej rade tvarov, farieb a vzhľadu 
povrchu v kombinácii s ekologicky udržateľnými výrobkami. Oceľ GreenCoat® s farebnou 
povrchovou úpravou je dokonalým materiálom pre budovy moderného strihu,  
pre tradičné budovy, bytové domy i sklady.

ĽAHKÉ POUŽITIE 

Oceľ s farebnou povrchovou úpravou charakterizuje nízka hmotnosť a vysoká pevnosť. 
Naviac je tento materiál extrémne odolný. Výsledkom je krátka doba výstavby a ľahká 
manipulácia v mieste stavby. Tento materiál predstavuje dokonalé riešenie ako pre 
novostavby, tak i pre rekonštrukcie a prístavby. Výrobky GreenCoat® sú vďaka stabilne 
vysokej kvalite veľmi vhodné pre priemyselné spracovanie. Našu oceľ, ktorá se tvaruje 
extrémne ľahko, je možné tvarovať rukou a používať v rámci náročných postupov pri 
teplotách až -15°C, bez toho by došlo k poškodeniu ocele, alebo farebnej povrchovej 
úpravy. 

MOŽNOSŤ 100% RECYKLÁCIE 

Strešné krytiny vyrobené s využitím ocele GreenCoat® ponúkajú bezpečnú a udržateľnú 
ochranu pred počasím s veľmi nízkymi nákladmi na údržbu. Výrobky GreenCoat® budú 
chrániť váš dom desiatky rokov a na konci životnosti je možné oceľ znovu roztaviť  
a vyrobiť z nej nové oceľové produkty. Oceľ je možné 100% recyklovať, bez toho aby 
tým utrpela jej kvalita. Oceľ predstavuje udržateľné riešenie ako z hľadiska životného 
prostredia, tak z hľadiska hospodárnosti.

Produkty GreenCoat® sa vyznačujú vysokou 
farebnou stálosťou a odolnosťou povrchovej 
vrstvy, ktorá dlhodobo odoláva korózii 
a UV žiareniu rovnako ako škrabancom 
a nahromadeným nečistotám.

Je to potvrdené nesmiernym množstvom 
dlhodobých exteriérových testov  
v najnáročnejších prostrediach po celom 
svete. Viac ako 10 000 testovacích stojanov 
so vzorkami s povrchovou úpravou GrenCoat 
boli roky vystavené náročným podmienkam 
vrátane slanej vody, snehu, ľadu, dažďa, UV 
žiarenia, vysokej vlhkosti, vetru a búrkam.

Úspešne testovaná  
po celom svete


