
Katalóg 
oceľových 
strešných 
krytín
Navrhnuté tak, aby Vám uľahčili život
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Kvalita, ktorá odoláva času, a naviac vyzerá skvele.

Váš domov je drahocenný – a je dôležité, aby ste mali 
strechu zodpovedajúcu jeho hodnote. Oceľové stre-
chy Ruukki chránia Váš domov za každých okolností.  
Sú tiež esteticky príjemné a nadčasovo štýlové. A čo je 
ešte dôležitejšie, strechy Ruukki Váš domov ešte zhod-
notia.
 
Strechy Ruukki sú fínskej kvality. Či už chcete renovovať 
alebo postaviť nový domov, naša pestrá ponuka striech 
Vám zaručí, že nájdete krásnu, odolnú strechu s jedno-
duchou starostlivosťou. Ak sa pri kúpe rozhodnete pre 
naše odkvapové systémy a bezpečnostné produkty, do-
stanete štýlový a funkčný balík, prepracovaný do posled-
ného detailu.

Vďaka tomu je strešná krytina Ruukki najjednoduchšou  
a bezproblémovou voľbou každého staviteľa.
 
Vyberte si vašu ideálnu strechu na www.ruukkistrechy.sk

Naše strechy sú navrhnuté pre náročné a stále sa menia-
ce klimatické podmienky, od letných horúčav a jesen-
ných dažďov až po mrazivú zimu. Voľba Ruukki Vám za-
bezpečí nádhernú strechu, ktorá vydrží dlhé desaťročia.

Hlavnými  výhodami  našich  tried  kvality Ruukki 50 PLUS a 
Ruukki 40 je to, že výrazne zvyšujú odolnosť povrchu, účin-
ne ho chránia pred poškriabaním a koróziou spôsobenou  
snehom a ľadom, a tiež sa vyznačujú vysokou farebnou 
stálosťou, ktorú nenaruší ani pôsobenie UV žiarenia.

Vynikajúco dopĺňajú dedičstvo oceľových striech  
a know-how Ruukki. Sú k dispozícii v moderných  
i tradičných farebných odtieňoch.

Odolné voči slnečnému žiareniu,
vode a poškriabaniu.

Oceľové strechy Ruukki sú k dispozícii v tvaroch, ktoré vy-
hovujú najrôznejšiemu okoliu, či už ide o moderné alebo 
tradičné. Strecha Ruukki spolu s naším odkvapovým sys-
témom a bezpečnostnými produktmi zaručí, že nemusíte 
robiť kompromisy.

Bohatá pestrosť výberu okolia
a architektonických štýlov.

Naša ponuka štandardných farebných odtieňov je veľ-
mi široká a všestranná. Farebné odtiene sú navrhnuté 
tak, aby esteticky ladily v krajine a umocnili architektúru 
domu. Ktorá farba sa Vám najviac páči? Ktorá sa najviac 
hodí pre Váš dom?

Vyjdite s farbou von
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Ak hľadáte najľahší spôsob montáže novej strechy 
alebo rekonštrukcie tej starej, je potrebné si vybrať 
strešnú sadu Ruukki.

Strešná sada obsahuje
•  strešnú krytinu
•  poistnú hydroizoláciu a tesnenia
•  prestupové manžety
•  skrutky
•  odkvapový systém
•  bezpečnostné prvky
•  lemovacie prvky

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob
ako získať novú strechu.

Výber, s ktorým sa žije ľahšie. Oceľové strechy Ruukki sú 
vode odolné, ľahké a vydržia desaťročia. Vďaka prevedeniu 
a použitým materiálom nebudete mať problémy s údržbou 
našich striech a jednoduchá je aj ich montáž.

V prípade ďalších informácií kontaktujte nášho regionálneho obchodného zástupcu
alebo navštívte: www.ruukkistrechy.sk

Správny výber pre celý život.

Ruukki k Vaším službám.

Ruukki je tu k Vaším službám. Ruukki je expertom na 
kovy, na ktorého sa môžete spoľahnúť kedykoľvek  
potrebujete kovové materiály, komponenty, systémy  
a integrované systémy. Neustále rozvíjame škálu našich 
produktov a spôsoby prevádzky, aby sme uspokojili Vaše 
potreby.

Je to veľmi ľahké:
1.  Oboznámte sa s našou ponukou 
 na www.ruukkistrechy.sk a vyberte si produkt, ktorý 

sa Vám najviac páči. Následne nám pošlite žiadosť  
o cenovú ponuku.

2.  Náš technik Vám bezplatne vypracuje cenovú ponuku
 a obchodný zástupca odporučí zmluvného partnera
 vo Vašom najbližšom okolí.
3. Dohodnete sa na termíne dodávky.
4. Nenecháme Vás dlho čakať – strešná krytina bude 
 čoskoro doručená k Vašim dverám.
5. Náš certifikovaný obchodný partner sa bezodkladne
 postará o montáž Vašej strešnej krytiny.

Rez strešnou krytinou

Oceľové jadro

Vrstva zinku

Pasivačná vrstva

Základný náter

Ochranný lak

 Vrstva zinku
 

Pasivačná vrstva

- Základný náter

Vrstva plastu
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Dizajn so všetkými časťami do seba krásne zapadá.

Oceľ je nadčasová voľba. Jej využitie má dlhú tradíciu. 
Vďaka svojmu vzhľadu a vlastnostiam sa stala najmo-
dernejším strešným materiálom.

Oceľové strechy Ruukki sú známe súhrou formy  
a funkcie, čo je príznačné pre škandinávsky dizajn, 
vďaka ktorému sú praktické a krásne, a tiež sa ľahko 
udržiavajú. Strechy sú ľahké, takže sú ideálne aj na 
rekonštrukciu.

Oceľové strechy Ruukki sú k dispozícii v tvaroch, ktoré 
vyhovujú najrôznejšiemu okoliu, či už ide o moderné 
alebo tradičné. Strecha Ruukki spolu s naším odkva-
povým systémom a bezpečnostnými produktmi zaručí, 
že nemusíte robiť kompromisy.

Oceľová strecha nikdy nevyjde z módy.

Bohatá pestrosť výberu okolia
a architektonických štýlov.
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Povrchové úpravy pre rôznych užívateľov a ich potreby
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ZÁRUKA

Povrchová úprava bola vyvinutá za pou-
žitia špičkovej technológie a je založená 
na báze polyuretánu a polyamidu. Poly-
uretán zaisťuje výnimočnú odolnosť voči 
opotrebeniu, zatiaľ čo polyamid zlepšuje 
sklz počas profilovania. Vonkajší povrch 
sa vyznačuje dôstojným vzhľadom, veľmi 
vysokou odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu a výnimočnou odolnosťou 
voči korózii. Odolnosť voči vysokým teplo-
tám a UV žiareniu súčasne vytvára základ 
mimoriadne dlhej životnosti.
Hrúbka povrchovej úpravy je 50 mikrónov.

Záruka na krytiny Ruukki 50 plus je 50 
rokov na prehrdzavenie a 25 rokov na  
farebnú stálosť.

Dokonalá voľba pre zastrešenie. Najvyš-
šia odolnosť, najlepšia záruka na trhu.

Výrobky s touto povrchovou úpravou 
majú štýlový a elegantný vzhľad, ktorý 
je výsledkom mierne matného povrchu. 
Je založený na báze polyuretánu, ktorý 
zaisťuje vysokú odolnosť voči opotrebo-
vaniu. Vrstva povrchovej úpravy dosahuje 
na oceľovom plechu hrúbky 26 mikrónov.

Záruka na krytiny Ruukki 40 je 40 rokov 
na prehrdzavenie a 15 rokov na farebnú 
stálosť. Produkty s výnimočnou hodnotou.

Múdra voľba do všetkých podmienok.

Vyznačuje sa povrchovou úpravou, ktorá 
je odolná voči zmenám teplôt, UV žia-
reniu a korózii. Má dobré mechanické 
vlastnosti - Odolnosť voči mechanické-
mu poškodeniu, vysokú pevnosť. Hrúbka 
ochrannej náterovej vrstvy je 25 mikró-
nov. 

Záruka Ruukki 30 je 30 rokov na prehr-
dzavenie a 10 rokov na farebnú stálosť. 

Dostupná a spoľahlivá voľba pre štan-
dardné potreby. 

Na naše krytiny poskytujeme najdlhšie záruky  
na trhu bez ďalších „skrytých“ podmienok.
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Predstavujeme GreenCoat
GreenCoat® je inovatívny oceľový plech s farebnou ekologickou povrchovou vrstvou, ktorá je 

charakterizovaná vynikajúcim zachovaním farebnosti a dlhou životnosťou.  Tento materiál bol 

vyvinutý pre stavebníctvo a ďalšie použitie. Všetky výrobky vychádzajú z prvotriednej ocele 

škandinávskej kvality, ktorá je po celom svete uznávaná ako najlepšia oceľ na trhu. Ďalej je 

väčšina výrobkov GreenCoat opatrená povrchovou úpravou založenou na Bio-based Technology 

(BT), pri ktorej bola významná časť tradičnej fosílnej zložky nahradená bio komponentami.

Zelenšia, lepšia - špičková oceľ a povrchy z biologických materiálov

Výrobky z oceli GreenCoat škandinávskej kvality majú jednoznačne priaznivý dopad na životné 

prostredie a charakterizujú ju špičkové parametre, čím tieto výrobky prispievajú k menšiemu 

ekologickému zaťaženiu a väčšej udržateľnosti budov. Zatiaľ čo oceľ s farebnou úpravou sú k 

dispozícii iba ako bezchromanové produkty, GreenCoat ide ďalej. Preto je väčšina výrobkov 

GreenCoat opatrená povlakom Bio-based Technology (BT), pri ktorej bola významná časť tradičnej 

fosílnej zložky nahradená bio  komponentami. Toto jedinečné patentované riešenia výrazne 

znižuje ekologickú stopu výrobkov GreenCoat. Vďaka inovatívnej farebnej úprave, možnosťou 

úplnej recyklácie v súlade s predpismi REACH a s celým radom rôznych ekologických certifikátov 

prestavuje GreenCoat ideálne udržateľné riešenie pre budovy.

Výrobky GreenCoat výborne odolávajú korózii, UV žiareniu a poškrabaniu. K dispozícii je rozsiahla 

záruka, ktorá vychádza z 40 ročného testovania vo vonkajšom prostredí. Stavebníci majú k 

dispozícii ľahký materiál, s ktorým sa ľahko pracuje, ak keď teploty klesnú na -15 °C. Výrobky 

GreenCoat sú v ponuke v celom rade atraktívnych farieb a konečných úprav. 

V každom klimatickom pásme na Zemi pomáha GreenCoat budovať inovatívne, odolné a cenovo 

priaznivé budovy – pro zelenšie bývanie.

Produkty GreenCoat se vyznačujú vysokou farebnou 

stálosťou a odolnosťou povrchovej vrstvy, ktorá 

dlhodobo odoláva korózii a UV žiareniu rovnako 

ako škrabancom a nazhromaždeným nečistotám.

Toto je potvrdené obrovským množstvom 

dlhodobých vonkajších testov v najnáročnejších 

prostrediach po celom svete. Viac ako 10 000 

testovacích stojanov s vzorkami s povrchovou 

úpravou GrenCoat boli roky vystavené náročným 

podmienkam vrátane slanej vody, snehu, ľadu, 

dažďa, UV žiareniu, vysokej vlhkosti, vetru  

a búrkam.

Úspešne testované po celom svete

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 vplyvu na životné 

prostredie a zdravie osôb).

Registrácia BASTA potvrdzuje, že tento 

výrobok spĺňa stanovené kritéria v súvislosti s 

vlastnosťami, ktoré sú považované za škodlivé 

z hľadiska životného prostredia a zdravia osôb. 

Viz  www.bastaonline.se.

Hodnotí a informuje o dopade výrobkov na 

životné prostredie a ovplyvňuje vývoj výrobkov 

s dôrazom na absenciu toxicity a priaznivý 

vplyv na okolité prostredie.

SundaHus Environmental Data je systém, ktorý 

hodnotí výrobky v rámci stavebníctva  

a realitnej činnosti z hľadiska dopadu na 

zdravie osôb a životné prostredie.
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10 dôvodov prečo si vybrať  
výrobky GreenCoat

1. Jedinečná kombinácia ocele a povrchovej úpravy

Výrobky GreenCoat vychádzajú z prvotriednej ocele škandinávskej kvality, ktorá je po 

celom svete uznávaná ako najlepšia oceľ na trhu.  Všetky naše povlaky sa vyznačujú 

vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Naviac je väčšina výrobkov GreenCoat opatrená 

patentovanou povrchovou úpravou na báze bio materiálov.

2. Špičková patentovaná technológia pre zelenšie bývanie 

Väčšina výrobkov GreenCoat je opatrená povlakem Bio-based Technology (BT), pri 

ktorom bola významná časť tradičnej fosílnej zložky nahradená biokomponentom. 

Vďaka tejto technológii, ktorú si spoločnosť SSAB nechala patentovať, sa jedná  

o jedinú povrchovú vrstvu na trhu s vysokým obsahom biologicky 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 dlho zachovávajú svoj farebný vzhľad a odolnú povrchovú vrstvu, 

ktorá odoláva korózii, bielej hrdzi, UV žiareniu, škrabancom a nánosom nečistôt,  

čím sa znižujú požiadavky na údržbu.

4. Vynikajúca tvarovateľnosť – dokonca aj rukou

Výrobky GreenCoat je možné jednoducho tvarovať a ľahko stlačovať, 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. Zaistiť je možné aj špeciálne farby podľa priania.

6. Tvarovateľnosť až do -15° C 
Niektoré výrobky GreenCoat je možné tvarovať pri teplotách pod nulou, čo umožňuje 

inštaláciu celý rok a teda zníženie nákladov.

7. Opakovateľnosť farieb

Výrobky GreenCoat používajú na povrchu povlak 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 na miestach po celom 

svete zaručuje, že výrobky GreenCoat odolávajú najdrsnejšiemu počasiu včítane vetra, 

dažďa, snehu, pôsobeniu slanej vody, ľadu, UV žiareniu, vysokej vlhkosti a búrkam. 

Zaistenie kvality pri testovaní v skutočnom vonkajšom prostredí je pre spoločnosť 

Ruukki prioritná a preto ponúkame ešte viac, ako požadujú predpisy EU.  

9. Najčistejšia oceľ

Výrobky GreenCoat sú vyrábané z ocele škandinávskej kvality a vďaka najprísnejším 

toleranciam a výbornej konzistencii patrí medzi najčistejšie na svete.

10. Garantované parametre

Na všetky výrobky GreenCoat sa vzťahuje komplexná záruka garancie parametrov.
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Classic prichádza v troch triedach kvality:.  
Classic Ruukki 50 PLUS má technickú záruku 50 rokov a záruka na farebnú stálosť je 25 rokov.

Classic Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruka na farebnú stálosť je 15 rokov.
Classic Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruka na farebnú stálosť je 10 rokov.

RR22 

RR23 

RR29 

RR33 

RR887 

RR2H3
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Odolná i krásná

CLASSIC™

Ruukki Classic je oceľová strecha triedy premium s jedinečným vzhľadom. 
Jej profilpripomína tradičnú falcovanú krytinu, ale zároveň je moderný  
a štýlový. Krytina je vhodná pre rôzne architektonické štýly a je vynikajúcou 
voľbou pre strechy s nízkym sklonom.

Ak hľadáte nadčasovú a trvácnu krásu, vyberte si Ruukki Classic. Je odolná  
a ľahko ošetrovateľná. Má skvelé prevedenie.

Ruukki Classic je dostupná v troch modeloch, ktoré sa líšia dobou záruky 
podľa typu povrchovej úpravy. Classic dodávame v dvoch variantoch,  
s prelismi (typ D ) a bez prelisov (typ C).

Classic typ C a D si tiež môžete objednať s dodatočnou 
antikondenzačnou a protihlukovú vrstvou.

Classic prichádza v troch triedach kvality:.  
Classic Ruukki 50 PLUS má technickú záruku 50 rokov a záruka na farebnú stálosť je 25 rokov.

Classic Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruka na farebnú stálosť je 15 rokov.
Classic Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruka na farebnú stálosť je 10 rokov.
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ZÁRUKA

NOVINKA Classic M (mikroprofilovaný) 
Pozdĺžna mikroprofilácia na celom povrchu panelov ďalej zvyšu-
je prirodzenú pevnosť krytiny, čo sa pozitívne prejavuje na väčšej 
odolnosti voči zvlneniu. Mikroprofilácia tiež zvýrazní atraktívny 
vzhľad strechy Classic a tým aj celého domu ako celku. 
Mikroprofilácia je dostupná pre Classic C vo všetkých 
triedach kvality. Mikroprofiáciu nie je možné 
kombinovať s antikondenzačnou vrstvou.
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Srdce vášho domova

FRIGGE

11

Ruukki® Frigge je moderná modulárna plechová strešná krytina, ktorá 
dokonale zapadá do súčasných architektonických trendov a potrieb všetkých 
zákazníkov. Modulárna plechová strešná krytina vznikla ako výsledok práce 
projektového tímu v spolupráci s klientami a dodávateľmi. Vďaka tejto 
spolupráci má výrobok rad unikátnych vlastností, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
proces montáže, použitia a vzhľad celej strechy. Jednoduchá, zaujímavá forma  
a široká škála náterov a farieb modulárnej strešnej krytiny Ruukki® Frigge - to sú vlastnosti, 
ktoré splnia očakávania najnáročnejšieho zákazníka.

Frigge triedy kvality Ruukki 50 PLUS má technickú záruku 50 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 25 rokov.  

Frigge triedy kvality Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

Frigge triedy kvality Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov
a záruku na farebnú stálosť 10 rokov

RR23

RR29

RR32 

RR33 

RR750 

RR887

RR2H3
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Jednoduchá forma šťastia

HYYGGE
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ZÁRUKA

Ruukki® Hyygge je inovatívna strešná krytina, ktorá sa vďaka jednoduchej a elegantnej forme 
radí k moderným architektonickým trendom. Krytina sa vyznačuje pozdĺžnymi prelismi,  
ktoré podčiarknu moderný vzhľad vašej strechy.
Špeciálne navrhnutý systém originálneho príslušenstva dotvára estetický vzhľad strechy  
a zaručuje jej správne fungovanie. Bezpečnostné prvky a ďalšie príslušenstvo doplňuje ponuka 
kompletnej strechy Ruukki® Hyygge. Jednoduchosť a minimalizmus v trojitom vydaní, to je 
Ruukki® Hyygge, ktorú môže každý prispôsobiť svojmu vkusu. Ruukki® Hyygge je strešná  
maloformátová krytina s prelismi, alebo bez prelisov. Strešné panely je možné pokladať  
dvoma rôznymi spôsobmi, ktoré umožňujú zvýrazniť vlastnosti a charakter celej budovy.  
Vieme, že krása tkvie v detailoch.

Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge

Hladká povrchová 
štruktúra

g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y3 farbyg ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y 2 vzoryVysoká kvalita g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y

Ruukki® Hyygge s prelismi

U strechy Hyygge poskytujeme technickú záruku 40 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.
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Najinteligentnejšia strecha akú ste kedy videli.

F INNERA™

Nový inovatívny dizajn modulovej krytiny Finnera nielen skrášli 
Vašu strechu, ale bude taktiež neobyčajne odolná a praktická. 
Revolučné ohnutie prednej hrany výrobku zvyšuje odolnosť 
voči vplyvu počasia a vytvára nádherné jednoliate ukon-
čenie strechy. To znamená, že získate najvyššiu kvalitu  
v rámci balíka, pripraveného na sklade. Ručíme za to, že 
montáž strechy bude tak ľahká a plynulá, ako sa len dá. 
Konečný výsledok bude veľkolepý a vyhnete sa akým-
koľvek ťažkostiam.

U strechy Finnera poskytujeme technickú záruku 40 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.

Táto strecha je vyrábaná v triede kvality Ruukki 40.   
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Nie je taká drahá ako vyzerá.

DECORREY GRAND™

Teraz môžete získať vysokokvalitnú strechu Ruukki za  
bezkonkurenčnú cenu. Strecha Decorrey Grand je pevná,  
ľahko sa udržiava a jednoducho sa montuje. Jej nízky  
profil jej dodáva nový štýlový vzhľad. Vďaka jej cenovej  
dostupnosti je rovnako vhodná aj na rekonštrukciu. 

Táto strecha je vyrábaná v triedě kvality Ruukki 40,  
čo znamená technickú záruku 40 rokov  

a záruku na farebnú stálosť 15 rokov
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Adamante triedy kvality Ruukki 50 plus má technickú záruku 50 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 25 rokov.  

Adamante triedy kvality Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

Adamante triedy kvality Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov
a záruku na farebnú stálosť 10 rokov
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Keď ide o štýl, nová krytina Ruukki Adamante
je tým najjednoduchším spôsobom ako zaujať.

ADAMANTE™

Ruukki Adamante je nový pôsobivý strešný profil pre náročnejších majiteľov 
domu, ktorý si potrpia na štýl. Ak chcete originálny nápaditý dom, dovoľte 
Ruukki Adamante ukázať sa v plnej kráse. Jednoduchý nákup, jedno-
duchá montáž, jednoducho ju chcete vlastniť. Rovnako ako všetky 
oceľové strešné krytiny Ruukki aj Adamnte je navrhnutá tak, aby 
majiteľom domu zjednodušila a spríjemnila život.

RR23

RR29

RR32 

RR33 

RR750 

RR887

RR2H3

Adamante triedy kvality Ruukki 50 plus má technickú záruku 50 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 25 rokov.  

Adamante triedy kvality Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

Adamante triedy kvality Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov
a záruku na farebnú stálosť 10 rokov
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Monterrey triedy kvality Ruukki 50 plus
má technickú záruku 50 rokova záruku na farebnú stálosť 25 rokov.

Monterrey triedy kvality Ruukki 40 
má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

Monterrey triedy kvality Ruukki 30 
má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.

RR23

RR29

RR32 

RR33 

RR750 

RR887

RR2H3
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Najobľúbenejšia z mnohých dôvodov.

MONTERREY™

Ruukki Monterrey je vhodná pre najrôznejšie typy prostredia 
a domov. Práve preto je našim najpopulárnejším modelom. 
Vďaka nižšiemu profilu dodá Monterrey Vašej streche  
pohodový vzhľad. Monterrey prichádza v troch prevede-
niach – Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, ktoré sa 
vzájomne líšia povrchovou úpravou, a tým  
aj trvanlivosťou.

Monterrey triedy kvality Ruukki 50 plus
má technickú záruku 50 rokova záruku na farebnú stálosť 25 rokov.

Monterrey triedy kvality Ruukki 40 
má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

Monterrey triedy kvality Ruukki 30 
má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.
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Elegantná a príťažlivá

MONTERREY GRAND™

Ruukki Monterrey Grand prepožičiava streche nádych  
elegancie. Dizajn vyjadruje tradíciu pálených škridiel,avšak  
s vyššou vlnou ako je tomu pri krytine Monterrey.   
Monterrey Grand prichádza v troch prevedeniach –  
Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, ktoré sa  
vzájomne líšia povrchovou úpravou, a tým  
aj trvanlivosťou.

Monterrey Grand triedy kvality Ruukki 50 plus
má technickú záruku 50 rokova záruku na farebnú stálosť 25 rokov.

Monterrey Grand triedy kvality Ruukki 40 
má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

Monterrey Grand triedy kvality Ruukki 30
má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.
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Vhodný pre všetky typy stavieb.

TRAPÉZOVÝ PROFIL T20 

Profil T20 je možné použiť pri zastrešení moderných rodinných domov, ale 
aj pri renovácii vidieckych budov. Vďaka lineárnej a pevnej forme krytiny  
je trapézový plech T20 estetický atraktívny a jednoducho sa montuje nielen  
pri nových stavbách, ale aj na existujúce krokvy pri rekonštrukciách.

Profil T20 je dostupný v piatich variantoch: Ruukki 50 plus / 50 plus Matt, Ruukki 40, 
Ruukki 30, Ruukki 30 Matt. Typickým použitím pre T20 vo variante Ruukki 50 plus 
sú moderné domy vo funkcionalistickom štýle, ktoré vyžadujú priamočiaru 
povrchovou úpravu exteriéru. Technická záruka je 50 rokov a záruka na 
farebnú stálosť 25 rokov. Pre Ruukki 40 je technická záruka 40 rokov  
a záruka na farebnú stálosť je 15 rokov.  
T20 vo variante Ruukki 30 / Ruukki 30 Rough Matt je univerzál-
ne používaný pre širokú škálu novostavieb a rekonštrukcií 
privátneho, ale tiež priemyslového a administratívne-
ho typu. Technická záruka je 30 rokov a záruka na 
farebnú stálosť 10 rokov. 

Profil T20 je možné objednať aj ako stenový profil.
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* 0,6 Oceľ
** 0,8 Hliník

RAL3009*,**

RAL7021*

RAL7024*,**

RAL7040*,**

RAL8017*

RAL9005*,**

RAL9006*,**

RAL6021*
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Strojovo falcované zvitky Ruukki sú vhodné pre väčšinu náročných 
rekonštrukcií a prostredí, ako sú napríklad pamiatkové stavby. 
Možno ich tiež použiť pri moderných architektonických 
projektov. Pôsobivý výsledok bude zaručený jedineč-
nosťou povrchovej úpravy materiálu, rovnako
ako veľmi kvalitnou montážou špeciálnymi  
klampiarskymi prípravky pre falcovanie 
striech. Zvitok je pre svoje určenie na falcova-
nie dodávaný s mäkčeným oceľovým jadrom
(Variant Ruukki Emka v hrúbke 0,6mm, šírka 
zvitku 670 mm), alebo z hliníka (Ruukki 
Emka v hr. 0,8mm, šírka zvitku 610 mm).

Ruukki Emka 0,6 mm oceľ: technická záruka 50 rokov, estetická záruka 20 rokov
Ruukki Emka 0,8 mm hliník: technická záruka 40 rokov, estetická záruka 15
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Strešné bezpečnostné prvky

Strechy Ruukki sú odolné a nenáročné na
starostlivosť. Aj napriek tomu i ony po-
trebujú z času na čas údržbu. I keď po-
trebujete len zriedka vyliezť na strechu, 
musíte na ňu mať umožnený prístup bez 
zbytočného rizika. Rebríky, strešné lávky 
a snehové zábrany od spoločnosti Ruukki 
sú bezpečným a kvalitným riešením pre 
všetky strechy a účely. Tieto výrobky sú 
dostupné v  vyrobené z  galvanizovanej 
ocele s  povrchovou farebnou úpravou 
alebo bez nej.

Oplechovanie, prestupy a ďalšie  
príslušenstvo

Ak si zvolíte príslušenstvo Ruukki, získa-
te strechu, ktorá je štýlová a funkčná do 
posledného detailu. Oplechovanie a pre-
stupy sú vyrábané z rovnakých materiálov 
ako strešná krytina modernými výrobnými 
metódami. To umožňuje dosiahnuť presné 
rozmery zhodnej kvality. Naše štandardi-
zované strešné systémy vám zaručia rých-
lu dodávku celého riešenia. Pre hrebene, 
rohy a úžľabia strechy je dôležité tesnenie. 
Krytinové plechy sú upevňované pomocou 
samorezných skrutiek s podložkou. Skrut-
ky sú dodávané vo farbe odtieňu strechy, 
aby s ňou úplne splynuli. Efektívne na-
vrhnuté skrutky sa zarežú do povrchu bez 
námahy.

Všetko vyrobené na najvyššej úrovni.

28

Odkvapový systém funkčne dopĺňa
strechu do uceleného balíčka.

Odkvapový systém účinne odvádza daž-
ďovú vodu zo striech a je vyrábaný v po-
vrchovej úprave GreenCoat RWS o hrúbke 
plechu 0,6 mm. Jednotlivé diely majú 
presné rozmery, dobre do seba zapadajú 
a ľahko sa inštalujú. Sú vyrobené z oboj-
stranne povrchovo upravenej galvanizo-
vanej ocele. Hladké krivky zamedzujú za-
chycovaniu nečistôt. Externé odkvapové 
háky sú stabilné a ľahko sa čistia.

V prípade potreby bližších  
informácií kontaktujte miestneho 
distribútora alebo navštívte:

www.ruukkistrechy.sk

kde obdržíte informácie týkajúce 
sa technických detailov  
a inštalácie.
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Názov produktu

Adamante

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 30 / 30 Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge 

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki 30/30 Rough Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Finnera

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Hyygge

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR33

Monterrey

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 30 / 30 Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey Grand

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 30 / 30 Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Decorrey Grand

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR29 RR22 RR23 RR887 RR33

Ruukki® 40 RR2H3 RR29  RR23 RR887 RR33

Ruukki® 30 / 30 Matt RR2H3 RR29  RR23 RR887 RR33

Classic M (Mikroprofilácia)

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR29 RR22 RR23 RR887 RR33

Ruukki® 40 RR2H3 RR29  RR23 RR887 RR33

Ruukki® 30 / 30 Matt RR2H3 RR29  RR23 RR887 RR33

Profil T20

Ruukki® 50 Plus / 50 plus Matt RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 40 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 30 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887 RAL 9006 RAL 9010

Ruukki® 30 RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Falcovacie zvitky

Emka 0,6 Ruukki 50 RAL 3009 *** RAL 7021 *** RAL 7024 *** RAL 7040 *** RAL 8017 *** RAL 9005 *** RAL 9006 *** RAL 9007 *** RAL 6021 ***

Emka 0,8 Ruukki 40 RAL 3009 *** RAL 7024 *** RAL 7040 *** RAL 9005 *** RAL 9006 ***
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Farebné variácie strešných krytín

                antracitová – približný ekvivalent farby RAL7021

***) neštandardné farby s termínom dodania 4-5 týždňov

RR2H3

NOVINKA
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Poznámky
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Poznámky



S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.
Bezplatné poradenstvo - Poradca pre strechy
e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

  regionálny obchodný zástupca - región A 
  západné Slovensko   0905 523 996

  regionálny obchodný zástupca - región B 
  západné Slovensko   0915 291 241

  regionálny obchodný zástupca - región C
  východné Slovensko   0907 922 527
    

Zoznam kontaktných telefónnych čísel 
na regionálnych obchodných zástupcov

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov  
prezentovaných v tomto katalógu.
 
Copyright© 2020 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki 
sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, 
dcérskej spoločnosti SSAB.

Ruukki Slovakia, s.r.o.,  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
poradcaprestrechy@ruukki.com 
www.ruukkistrechy.sk, www.ruukki.sk 
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