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RUUKKI® FRIGGE - SRDCE VÁŠHO DOMU
Ruukki® Frigge je moderná modulárna plechová strešná krytina, ktorej špeciálne vlastnosti umožňujú
jednoduchú a intuitívnu montáž. Modulárnosť a symetrický tvar aj špeciálne navrhnuté diely, ako je
hrebenáč či štítové lemovanie, poskytujú možnosť zvoliť ľubovoľný smer montáže, tj. od pravej k ľavej
aj od ľavej k pravej strane strešnej plochy. Profil Ruukki® Frigge tiež umožňuje montovať tabule zhora
nadol aj zdola nahor.
Vďaka veľkej ploche podopretia na latách bolo riziko poškodenia v priebehu montáže znížené na
minimum. Špeciálne montážne bodové prelisy pre skrutku nachádzajúce sa v čelnej časti profilu zaisťujú
stabilnú polohu tabúľ voči sebe a uľahčujú osadenie skrutiek pri skrutkovaní. Pre správne prevedenie
montáže strešnej krytiny Ruukki® Frigge odporúčame montáž na latovanie z drevených lát
s prierezom minimálne 40x60mm. Drevené laty by mali byť suché, rovné a naimpregnované
fungicídnym prípravkom, ktorý nevyvoláva koróziu oceľových prvkov, s ktorými sú laty v kontakte.
Bez ohľadu na sklon strešnej plochy je potrebné montovať laty ku konštrukcii strechy s rozstupom
po 35cm v osi laty. Výnimkou je prvá lata, ktorú treba umiestniť voči odkvapovej late tak, aby čelná
hrana krytiny Ruukki® Frigge vyčnievala za líniu odkvapu asi o 40-45 mm (toto platí v prípade
montáže s odkvapovým lemovaním, viď obr. č.5B).
Je možné montovať aj vo variante bez odkvapového lemovania - v tomto prípade musí byť rozostup
od spodnej hrany prvej laty a vrchnej hrany druhej laty cca 23-26cm (viď. obr. č.5A). Pre zaistenie
zodpovedajúceho podopretia pri odkvapovej hrane je potrebné prvú latu montovať na výšku. Pokým
pristúpite k montáži tabúľ, musíte vykonať niveláciu latovania za účelom zaistenia požadovaného
vizuálneho efektu strešnej krytiny. Montáž tabúľ Ruukki® Frigge odporúčame vykonať pomocou
montážnych skrutiek typu TORX 4,8x35mm pre drevené laty, a spojenie tabúľ potom pomocou skrutiek
pre plátovanie typu TORX 4,8x20mm, ktoré naskrutkujte v miestach špeciálnych bodových prelisov.

Spôsoby montáže uvedené v tomto návode slúžia len ako všeobecné pokyny. Konkrétny spôsob montáže
sa môže mierne líšiť od popisu v návode v závislosti od typu strechy alebo krajiny montáže.
Pre špeciálne inštrukcie, aktualizácie a ďalšie pokyny pre montáž navštívte prosím našu internetovú
stránku www.ruukkistrechy.sk.
Pre využitie všeobecných inštrukcií a pokynov pre montáž postupujte podľa pokynov projektanta, alebo
kontaktujte oddelenie technickej podpory Ruukki.
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Technické údaje
Výrobok
Názov			Ruukki® Frigge
Kód			TS41-350-1185
350 mm

Efektívna šírka 		

1185 mm

Celková šírka 		

1213 mm

Efektívna dĺžka		

700 mm

Celková dĺžka		

720 mm

Efektívna
plocha tabule

0,83 m2

Minimálny sklon

14°

Rozostup lát		

350 mm

Prodejná jednotka
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Počet tabúľ na palete
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Výška profilu		

~1213

TS41-350-1185
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Materiál
Pozinkovaný oceľový plech

PN-EN 10346

Povlečený oceľový plech

PN-EN 10169

Pohľad čelný

700
350

Tolerancie
Výrobok

PN-EN 508-1

Materiál

PN-EN 10143

16
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Pohľad bočný

Farby

Čierna
RR33

Červená
RR29

Čokoládovo
hnedá
RR887

Tmavo
hnedá
RR32

Tehlová
RR750

Antracitová
RR 2H3

Tmavo sivá
RR23

Technické údaje materiálu
Trieda kvality

(PN-EN10143)

Menovitá hrúbka (mm)

Hmotnosť
(kg/m²)

Povrchová úprava

Minimálne množstvo
zinku (g/m²)

Ruukki 50 Plus

0,50

4,3

GreenCoat Pural BT matt

275

Ruukki 40

0,50

4,3

GreenCoat Crown BT

275

Ruukki 30 matt

0,50

4,3

Polyester Rough matt

275

Ruukki 30

0,50

4,3

Polyester

275
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Základné príslušenstvo
Názov

Hrebenáč pre modulárnu
strešnú krytinu
Ruukki® Frigge

Fotografia výrobku

Názov

Strešná lávka

Dĺžka = 2000 mm

Štítové lemovanie pre
modulárne strešnú
krytinu Ruukki® Frigge*

Snehová zábrana

Dĺžka = 2000 mm

Odkvapový systém
Siba

Sanitárny komín
FLOW ø 110

Odvetrávací komín
FLOW ø160

Vetrací pás hrebeňa
a nárožia
Ruukki Ridge Roll
RA3VRF
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Skrutka TORX

Strešná fólia
H-Fix

Podhľad Soffit

Hladký plech
pre špeciálne diely
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Fotografia výrobku

1. Skladba strechy bez debnenia

2. Skladba strechy s debnením

3. Skladba strechy s nadkrokvovou
izoláciou

4. Montáž paropriepustnej fólie

5A. Montáž drevených lát
bez odkvapového lemovania

5B. Montáž

drevených lát
s odkvapovým lemovaním
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6. Montáž čelových žľabových hákov

7. Montáž hákov na krov

8. Montáž odkvapového lemovania

9. Montáž štítovej laty

10. M
 ontáž spodného dielu štítového
lemovania *

11. Montáž krytiny od odkvapu

* pre montáž hrebenáča a štítového lemovania je možné použiť aj variant určený pre krytinu Monterrey (viď. Montážny návod k tejto krytine)
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12. Montáž krytiny od hrebeňa

13. Správne usporiadanie
modulárnej krytiny **

14. Montáž krytiny pomocou skrutiek

15. Montáž hrebeňovej laty *

16. Montáž hrebenáča *

17. M
 ontáž horného dielu štítového
lemovania *

* pre montáž hrebenáča a štítového lemovania je možné použiť aj variant určený pre krytinu Monterrey (viď. Montážny návod k tejto krytine)
** Pokiaľ nechcete, aby sa na jednom mieste stretávali rohy štyroch šablón, je možné každý druhý rad posunúť vodorovne o šírku modulu, 		
prípadne aj o polovicu šablóny.
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A
S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.
Bezplatné poradenstvo - Poradca pre strechy: mail: poradcaprestrechy@ruukki.com
Regionálny obchodný zástupca - regióny A - západné Slovensko

0905 523 996

Regionálny obchodný zástupca - regióny B - stredné Slovensko

0915 291 241

Regionálny obchodný zástupca - región C - východné Slovensko

0907 922 527

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

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov
prezentovaných v tomto katalógu.
Copyright© 2019 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené.
Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation,
dcérskej spoločnosti SSAB.

