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JEDNODUCHÁ
FORMA
ŠŤASTIA

HYGGE
Jednoduchá forma šťastia

To krátke, nenápadné, do slovenčiny nepreložiteľné dánske slovo, popisuje všetko to, čo sa
v živote skutočne počíta: pocit blízkosti, bezpečia,
slobody a tepla. Je to škandinávska filozofia šťastia, vyjadrujúca snahu o dosiahnutia útulného
komfortu a radosti z drobných potešení.
Keď je dom hygge
Stáva sa bezpečným prístavom, v ktorom sa
stretáva celá rodina, načerpáva nové sily na výzvy
vonkajšieho sveta a raduje sa z pocitu vzájomnej
spolunáležitosti, intimity a každodenných
rituálov. Je to priestor, v ktorom vychovávate deti,
stretávate sa s tými najbližšími, kde sa rozlieha
smiech a panuje pokojná atmosféra pri káve
a mihotu sviečok.
Jednoduchý, moderný, útulný dom blízko prírody
– na takéto miesto sa chcete vracať. Pre takéto
miesta vznikla Jednoduchá forma šťastia, Ruukki®
Hyygge.
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RUUKKI® HYYGGE
Plochá modulová plechová strešná krytina

Ruukki® Hyygge je inovatívna strešná krytina, ktorá sa

Špeciálne navrhnutý systém originálneho príslušenstva

vďaka jednoduchej a elegantnej forme radí k moderným

dotvára estetický vzhľad strechy a zaručuje jej správne

architektonickým trendom. Produkt sa predáva v dvoch

fungovanie. Bezpečnostné prvky a ďalšie príslušenstvo

variantoch: s prelismi a bez prelisov, čo umožňuje získať

doplňuje ponuka kompletnej strechy Ruukki® Hyygge.

tri rôzne vzory strešnej krytiny.

Ruukki® Hyygge bez prelisov

Ruukki® Hyygge s prelismi
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Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge
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3 vzory

· Vysoká kvalita
Na výrobu Ruukki® Hyygge používame švédsku oceľ tej najvyššej kvality, pochádzajúcu zo švédskeho koncernu
SSAB. Plech hrúbky 0,6 mm je ošetrený modernou povrchovou úpravou GreenCoat Purex. Jemný matný povlak
je veľmi odolný proti poškrabaniu a vplyvu slnečného žiarenia. Ruukki® Hyygge je dostupná v triede kvality
Ruukki 40, čo znamená, že na produkt je poskytovaná 40 ročná technická záruka a 15 ročná estetická záruka.
· Hladká povrchová štruktúra
Ruukki® Hyygge se radí medzi najmodernejšie architektonické trendy. Inovatívne riešenia priečnych
a pozdĺžnych zámkov umožňuje pohľadovo skryté spoje, čo predovšetkým zdôrazňuje jednoduchú formu
krytiny a zlepšuje estetický vzhľad.
· 3 farby
Ruukki® Hyygge je dodávaná v troch najpopulárnejších farbách, ktoré sa skvelým spôsobom hodia k modernej
architektúre - antracitovej, grafitovej a čiernej.
· 3 vzory
Strešnú krytinu Ruukki® Hyygge je možné na strechu položiť troma rôznymi spôsobmi, kedy záleží na rozmiestení
panelov pri montáži. Je možné zvoliť pokládku na väzbu, alebo súmerné usporiadanie pri paneloch s prelismi
a väzbové usporiadanie pri paneloch bez prelisov.

Dostupné farby

1178 mm

Minimálny sklon

14°

Hrúbka

0,6 mm

Hmotnosť

2,35 kg/ks.; 7 kg/m²

Krycia plocha

0,341 m²

Predajná jednotka

m²

Povrchová úprava

GreenCoat Purex

Trieda kvality

Ruukki 40
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Technické údaje
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RUUKKI® HYYGGE
Je možné ju pokladať v troch vzoroch

Jednoduchosť a minimalizmus v trojitom vydaní,

prelisov. Strešné panely je možné pokladať troma

to je Ruukki® Hyygge, ktorú môže každý prispôso-

rôznymi spôsobmi, ktoré umožňujú zvýrazniť

biť svojmu vkusu. Ruukki Hyygge je strešná

vlastnosti a charakter celej budovy. Vieme, že

maloformátová krytina s prelismi, alebo bez

krása tkvie v detailoch.

®

3 vzory

Ruukki® Hyygge bez prelisov
väzbové usporiadanie

Ruukki® Hyygge s prelismi
väzbové usporiadanie

Ruukki® Hyygge s prelismi
v súmernom usporiadaní
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KOMPLETNÁ STRECHA
Ruukki® Hyygge

Dom je miesto, v ktorom strávime veľkú časť

streche, protisnehové zábrany, systém vetrania

života. Dobre navrhnutá strecha umožní tešiť sa

a špeciálne navrhnutý súbor príslušenstva,

nielen zo vzhľadu vášho domu, ale predovšetkým

prispôsobeného svojím tvarom a funkčnosťou

z jeho bezpečnosti a komfortu. Aby se tak stalo,

k tomuto druhu strešnej krytiny. Použitie všetkých

používajte k vašej krytine Hyygge iba originálne

týchto prvkov zaručuje dokonalý vzhľad a dlhé

príslušenstvo a doplnky. Kompletná strecha by

roky bezporuchového užívania strechy Ruukki®

mala obsahovať prvky umožňujúce pohyb po

Hyygge.
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1 Hrebenáč Ruukki® Hyygge

Hrebenáč Ruukki® Hyygge sa skladá z troch častí. Každý z nich obsahuje perforáciu, ktorá je zodpovedná za efektívne vetranie strešného plášťa. Špeciálny tvar hrebenáča umožňuje, aby spojovací materiál použitý k jeho montáži
nebol viditeľný.

2 Štítové lemovanie Ruukki® Hyygge

Štítové lemovanie Ruukki® Hyygge sa skladá z dvoch dielov. Spodný diel má
zaistiť vzduchotesnosť, zatiaľ čo vrchný diel je zodpovedný za jeho estetický
vzhľad. Špeciálne vytvarovaný vrchný diel umožňuje, aby spojovací materiál
použitý k jeho montáži nebol z vonkajšej strane viditeľný.

3 Odkvapové lemovanie Ruukki® Hyygge

Vrchný diel Ruukki® Hyygge se skladá z dvoch častí. Spodný diel s krycími
prvkami a vrchný diel tvoria kompletné riešenie, ktoré je veľmi odolné
a súčasne vzhľadovo estetické.

4 Podstrešná fólia Ruukki H-FIX

Trojvrstvová podstrešná fólia H-Fix sa vyznačuje vynikajúcimi paropriepustnými vlastnosťami a vďaka použitiu obojstrannej lepiacej pásky zaručuje
tesnosť strešného plášťa.

5 Strešné bezpečnostné prvky

Schodíky, lávky a protisnehové zábrany sú dostupné v rozmeroch,
ktoré umožňujú ich jednoduchou montáž na všetky typy striech.

6 Odvetrávací komín

Odvetrávací komín je zhotovený z odolnej ocele a spolu s profilovaným
spodným dielom zaručuje bezpečnú montáž.
Podľa potreby je možne si zvoliť izolovanú, alebo neizolovanú verziu.
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• Zoznam kontaktných telefónnych čísel na regionálnych obchodných zástupcov

S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.
regionálny obchodný zástupca - región A
západné Slovensko 		0905 523 996
regionálny obchodný zástupca - región B
stredné Slovensko 		0915 291 241
regionálny obchodný zástupca - región C
východné Slovensko 		0907 922 527

			
			

Bezplatné poradenstvo
Poradca pre strechy:

0800 11 66 55
e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
tel.: 0800 11 66 55 e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com www.ruukkistrechy.sk www.ruukki.sk

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov
prezentovaných v tomto katalógu.
Copyright© 2018 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami,
alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.

