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Kvalita, která odolává času, a navíc skvěle vypadá

Váš dům je klenotem, a proto je velmi důležité, aby měl 
střechu, která poskytne stejnou hodnotu. Ocelové stře-
chy od společnosti Ruukki ochrání váš domov za všech 
okolností. Nejen že jsou atraktivní na pohled, ale také 
nadčasově stylové. Co je však důležitější, střechy Ruukki 
ještě více zvyšují hodnotu vašeho domu.
 
Střechy od společnosti Ruukki odpovídají finské kvalitě. 
Bez ohledu na to, zda se rozhodnete postavit nový dům 
nebo renovovat starý, naše široká nabídka střech zajistí, 
že si vždy vyberete tu správnou střechu k vašemu domu. 
A pokud ke své objednávce přidáte ještě okapový systém 
a střešní bezpečnostní prvky, získáte balíček, který bude 
do posledního detailu funkční a současně stylový.

Díky tomu je střešní krytina Ruukki nejjednodušší a bez-
problémovou volbou každého stavitele.
 
Najděte vaši ideální střechu na www.ruukkistrechy.cz

Naše střechy jsou navrženy do  náročných klimatických 
podmínek a  dlouhá léta odolají i  skutečně náročným 
a proměnlivým podmínkám – vysokým letním teplotám, 
podzimním dešťům i ledové zimě. Jestliže se rozhodne-
te pro značku Ruukki, získáte překrásnou střechu, která 
vydrží dlouhé roky.

Hlavní výhodou našich jedinečných povrchových úprav 
Purex a Pural Matt je to, že výrazně zvyšují odolnost po-
vrchu, účinně jej chrání před poškrábáním a korozí způ-
sobenými sněhem a  ledem a  také se starají o  stálost 
barvy, která nevybledne ani působením UV záření.

Purex a Pural Matt jsou špičkovými produkty know-how 
společnosti Ruukki v oblasti ocelových střech. Jsou k dis-
pozici v moderních i tradičních barevných odstínech.

Odolné proti slunečnímu záření,
vodě i poškrábání

Ocelové střechy Ruukki jsou k dispozici v tvarech, které 
vyhovují nejrůznějšímu okolí, ať už jde o moderní nebo 
tradiční. Střecha Ruukki spolu s  naším okapovým sys-
témem a bezpečnostními produkty zaručí, že nemusíte 
dělat kompromisy.

Bohatá pestrost výběru okolí 
a architektonických stylů

Naše nabídka standardních barevných odstínů je velmi 
široká a všestranná. Barevné odstíny byly navrženy tak, 
aby esteticky ladily do evropské krajiny a umocnily ar-
chitekturu domů. Která barva se Vám nejvíce líbí? Která 
se nejlépe hodí pro Váš dům?

Vyjděte s barvou ven
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Jestliže hledáte nejsnadnější způsob instalace nové 
střechy nebo renovace stávající střechy, je balík střeš-
ní krytiny společnosti Ruukki jasnou volbou.

Dodávka střešní krytiny obsahuje:
•	 krytinové	plechy
•	 plechové	lemování	střechy,	hřebenáče	a těsnění
•	 komínky	a střešní	prostupy
•	 montážní	materiál
•	 okapový	systém
•	 střešní	bezpečnostní	prvky

Nejrychlejší a nejsnadnější způsob,
jak získat novou střechu

Střechy od společnosti Ruukki jsou vodotěsné, lehké a vy-
drží celá desetiletí. Díky provedení a použitým materiálům 
se také velmi snadno udržují.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora
nebo navštivte stránky: www.ruukkistrechy.cz

Volba, se kterou bude život snadný

Ruukki k Vašim službám

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kte-
rého se můžete spolehnout, kdykoli potřebujete mate-
riály na bázi kovů, komponenty, systémy či integrovaná 
řešení. Neustále zdokonalujeme náš sortiment výrobků 
tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Je to tak snadné:
1. Seznamte se s naší nabídkou
 na www.ruukkistrechy.cz, vyberte si typ, povrchovou 

úpravu a  barevné provedení, které se vám nejvíce 
líbí, a požádejte o nabídku.

2. Partner společnosti Ruukki vám spočítá cenový odhad.
3. Dohodněte se na termínu dodávky.
4. Nebudete čekat dlouho – dodávka s novou střechou 

brzy dorazí až k vašim dveřím a díky autu s hydraulic-
kou rukou se nemusíte starat ani o složení dodávky.

5. Odborník se poté postará o velmi rychlou instalaci.

Základní nátěr

Základní nátěr

Finální
povrchová

 úprava
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Konstrukce, kde do sebe všechny části bezvadně zapadají

Ocel je volbou na věky. Její používání má dlouhou tra-
dici a její vzhled a vlastnosti z ní činí nejmodernější 
materiál pro střešní krytiny.
Ocelové střechy Ruukki jsou proslulé výborným spoje-
ním formy a funkce, které je charakteristickým rysem 
skandinávského designu. Díky tomu jsou praktické 
a krásné, a také se snadno udržují. Tyto střechy jsou 
lehké, a proto se skvěle hodí také k renovaci staveb.

Ocelové střechy značky Ruukki jsou dostupné v prove-
deních, která umožní skvělé zakomponování do prak-
ticky jakéhokoliv prostředí, ať už moderního nebo tra-
dičního. Střecha Ruukki spolu s okapovým systémem 
a střešními bezpečnostními prvky se postará o to, že 
nebudete muset dělat kompromisy.

Ocelová střecha nikdy nezevšední

Správná volba pro širokou škálu
prostředí a architektonických stylů
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Pural Matt - je dokonalou volbou pro zastřešení. Byl vy-
vinut za použití špičkové technologie a je založen na bázi 
polyuretanu a polyamidu. Polyuretan zajištuje vyjimeč-
nou odolnost vůči opotřebení, zatímco polyamid zlepšuje 
skluz během profilovaní. Pural Matt se vyznačuje důstoj-
ným vzhledem povrchové vrstvy, velmi vysokou odolností 
vůči mechanickému poškození a vyjimečnou odolností 
vůči korozi. Odolnost vůči vysokým teplotám a UV záře-
ní současně vytváří základ mimořádně dlouhé životnosti. 
Tloušťka povrchové úpravy je 50 mikronů. Záruka na kry-
tiny s povrchovou úpravou Pural Matt je 50 let na prore-
zivění a 20 let na barevnou stálost.  

Barevné povrchové vrstvy pro různé uživatele a potřeby

Polyester - je povrchová úprava odolná vůči změnám 
teplot, UV záření a korozi. Má dobré mechanické vlast-
nosti - odolnost vůči mechanickému poškození, vysokou 
pevnost. Jedná se o nejžádanější prodávanou povrcho-
vou úpravu. Tloušťka nátěrového systému je 25 mikro-
nů. Záruka na krytiny s povrchovou úpravou Polyester  
je 30 let na prorezivění a 10 let na barevnou stálost. 

Purex - výrobky s touto novou povrchovou úpravou mají sty-
lový a elegantní vzhled, který je výsledkem mírně matného 
povrchu. Je založen na bázi polyuretanu, který zajišťuje vyso-
kou odolnost vůči opotřebení. Vrstva Purexu dosahuje na oce-
lovém plechu vrstvu o tlouštce 26 mikronů. Záruka na krytiny  
s povrchovou úpravou Purex je 40 let na prorezivění a 15 let 
na barevnou stálost.

Pural Matt embossed - je speciální povrchová úprava  
s hi-tech přidanou hodnotou k nejkvalitnější povrchové 
úpravě Pural Matt od Ruukki. Střeše dodává luxusní, nad-
časový a elegantní vzhled při zachování špičkové kvality  
a odolnosti. Tato reliéfní povrchová úprava dodává novým 
střechám prémiový a současně svěží a stylový vzhled. Re-
liéf zvyšuje tuhost a vytváří rovný a plochý profil. Další no-
vinkou zvyšující užitnou hodnotu je účinná zvuková izola-
ce, která ještě více zvýší komfort vašeho bydlení především  
u obývaných podkrovních prostor. V současnosti se do-
dává pouze u profilu Classic a byla navržena pro jedin-
ce, kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. Tloušť-
ka nátěrového systému je 50 mikronů. Záruka na krytiny  
s povrchovou úpravou Pural Matt embossed je 50 let  
na prorezivění a 20 let na barevnou stálost. 
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odolná i krásná

CLaSSiC™

Ruukki Classic je špičková ocelová střecha s nevšedním vzhledem. Její 
profil připomíná tradiční falcované krytiny, ale současně je mo-
derní a stylový. Hodí se do celé řady architektonických stylů 
a je skvělou volbou pro střechy s malým úhlem sklonu.

Jestliže hledáte nadčasovou a  dlouhotrvající krá-
su bez viditelných montážních šroubů, vyberte si 
Ruukki Classic. Je odolná a  snadno se montuje 
a udržuje. 

Ruukki Classic je dostupná ve dvou modelech 
- Classic a Classic Economy - které se liší dobou záru-
ky dle typu povrchové úpravy.

Ruukki Classic je špičková ocelová střecha s nevšedním vzhledem. Její 
profil připomíná tradiční falcované krytiny, ale současně je mo-
derní a stylový. Hodí se do celé řady architektonických stylů 
a je skvělou volbou pro střechy s malým úhlem sklonu.

Jestliže hledáte nadčasovou a  dlouhotrvající krá-
su bez viditelných montážních šroubů, vyberte si 
Ruukki Classic. Je odolná a  snadno se montuje 

Ruukki Classic je dostupná ve dvou modelech 
- Classic a Classic Economy - které se liší dobou záru-

Classic přichází ve dvou variantách. 
Classic s povrchovou úpravou Pural Matt má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 20 let.

Classic Economy s povrchovou úpravou Polyester má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.

ORIGINÁLNÍ KVALITA • O
RIGINÁLNÍ KVALITA • O
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Jedinečný vzhled, jedinečný dojem

CLaSSiC™ PREMiUM

Tato inovovaná verze profilu Classic byla navržena pro jedince, 
kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. Veškeré před-
nosti Classic Premium, jako je nadčasový, elegantní vzhled 
nebo špičková kvalita a odolnost, najdete právě zde. 

Novinkou je reliéfní povrchová úprava, která 
dodává novým střechám Classic svěží a stylo-
vý vzhled. Reliéf zvyšuje tuhost a vytváří rovný 
a plochý profil. Další novinkou je účinná zvuko-
vá izolace, která ještě více zvýší komfort vašeho 
bydlení.

Jedinečný vzhled, jedinečný dojem

 PREMiUM

Tato inovovaná verze profilu Classic byla navržena pro jedince, 
kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. Veškeré před-
nosti Classic Premium, jako je nadčasový, elegantní vzhled 
nebo špičková kvalita a odolnost, najdete právě zde. 

Novinkou je reliéfní povrchová úprava, která 
dodává novým střechám Classic svěží a stylo-
vý vzhled. Reliéf zvyšuje tuhost a vytváří rovný 
a plochý profil. Další novinkou je účinná zvuko-
vá izolace, která ještě více zvýší komfort vašeho 

U střechy Premium poskytujeme technickou záruku 50 let 
a záruku na barevnou stálost 20 let. Tyto střechy jsou vyráběny 

s povrchovou úpravouPural Matt embossed.
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Nejinteligentnější střecha, jakou si umíte představit

F iNNERa™

Nový a inovativní design krytiny Finnera přidá vaší ocelové střeše 
nejen na kráse, ale také na odolnosti a praktičnosti. Revoluční 
ohyb přední hrany maximalizuje odolnost vůči povětrnost-
ním vlivům a vytváří úžasně celistvý povrch střechy, i když 
se jedná o  modulární střešní systém, tzn. že střecha 
je složena z maloformátových šablon. Získáte vysokou 
kvalitu v kompletním, standardizovaném balení připra-
veném na skladě, které maximálně usnadní celý proces 
pokládky střechy. Dosáhnete úžasných výsledků s méně 
starostmi. A tak by to mělo být.

Nejinteligentnější střecha, jakou si umíte představit

Nový a inovativní design krytiny Finnera přidá vaší ocelové střeše 
nejen na kráse, ale také na odolnosti a praktičnosti. Revoluční 
ohyb přední hrany maximalizuje odolnost vůči povětrnost-
ním vlivům a vytváří úžasně celistvý povrch střechy, i když 
se jedná o  modulární střešní systém, tzn. že střecha 
je složena z maloformátových šablon. Získáte vysokou 

veném na skladě, které maximálně usnadní celý proces 
pokládky střechy. Dosáhnete úžasných výsledků s méně 

U střechy Finnera poskytujeme technickou záruku 40 let.
Tyto střechy jsou vyráběny s povrchovou úpravou Purex.
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Není tak drahá, jak vypadá

DECoRREY™

S  touto krytinou můžete získat originální střechu Ruukki 
za výhodnou cenu. Nová Decorrey je odolná, snadno se 
udržuje a také její instalace je jednoduchá. Její nízký 
profil jí dodává nový a  stylový vzhled. Díky své ce-
nové dostupnosti se perfektně hodí také k renovaci 
staveb.

S  touto krytinou můžete získat originální střechu Ruukki 
za výhodnou cenu. Nová Decorrey je odolná, snadno se 
udržuje a také její instalace je jednoduchá. Její nízký 
profil jí dodává nový a  stylový vzhled. Díky své ce-
nové dostupnosti se perfektně hodí také k renovaci 

U střechy Decorrey poskytujeme technickou záruku 30 let.
Tyto střechy jsou vyráběny s polyesterovou povrchovou úpravou.
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když jde o styl, nová krytina Ruukki adamante je tím 
nejjednodušším způsobem, jak zaujmout.

aDaMaNTE™

Ruukki Adamante je nový působivý střešní profil pro náročnější majitele domů, 
kteří preferují odlišný styl a  výjimečný design. Dvě nové barvy v  sorti-
mentu barev. Vínově červená a Sametově lilková podtrhnou výrazný 
designový tvar krytiny. Když uvažujete o originálním a nápaditém 
domě, dovolte Ruukki Adamante ukázat se v plné kráse.
Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduše ji 
chcete mít. Stejně jako všechny lehké ocelové střešní 
krytiny Ruukki, Adamante je navržená tak, aby majite-
lům domů zjednodušila a zpříjemnila život.

když jde o styl, nová krytina Ruukki adamante je tím 
nejjednodušším způsobem, jak zaujmout.

Ruukki Adamante je nový působivý střešní profil pro náročnější majitele domů, 
kteří preferují odlišný styl a  výjimečný design. Dvě nové barvy v  sorti-
mentu barev. Vínově červená a Sametově lilková podtrhnou výrazný 
designový tvar krytiny. Když uvažujete o originálním a nápaditém 
domě, dovolte Ruukki Adamante ukázat se v plné kráse.
Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduše ji 
chcete mít. Stejně jako všechny lehké ocelové střešní 
krytiny Ruukki, Adamante je navržená tak, aby majite-
lům domů zjednodušila a zpříjemnila život.
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Tyto střechy jsou vyráběny s povrchovou úpravou Pural Matt, nebo Purex.
Na Pural Matt poskytujeme technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 20 let. 

U povrchové úpravy Purex poskytujeme technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let.
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Nejoblíbenější z mnoha důvodů

MoNTERREY™

Ruukki Monterrey je perfektní volbou pro širokou škálu 
typů krajiny a  domů. Právě proto je nejoblíbenějším 
z našich modelů. Díky nižšímu profilu dodá krytina 
Monterrey vaší střeše uklidňující vzhled. Monte-
rrey je dostupná ve  třech variantách – Pre-
mium, Plus a  Standard, které se liší povr-
chovou úpravou a tím i délkou technické 
záruky – 50, 40 a 30 let.

Monterrey přichází ve třech různých variantách dle povrchové úpravy: Pural Matt, Purex a Polyester.
Monterrey premium (Pural Matt)má technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 20 let.

Monterrey plus má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let.
Monterrey standard  má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.
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Pro všechny typy staveb

TRaPÉZovÝ PRoFiL T20 

Profil T20 nabízí stylově jednoduché řešení všech potřeb spojených se 
střechou, od moderních soukromých domů až po venkovská stavení. Díky rovnému 
provedení reliéfu plechů je Profil T20 příjemný na pohled a snadno se instaluje nejen 
na nové budovy, ale také na staré krokve při renovacích.

Profil T20 je dostupný ve čtyřech variantách: Premium, Plus, Standard a Pozink. 
Typickým použitím pro krytinu Profil T20 Premium jsou moderní domy ve funk-
cionalistickém stylu, které vyžadují přímočarou povrchovou úpravu exterié-
ru. Technická záruka je 50 let a záruka na barevnou stálost 20 let. Profil 
T20 Plus je univerzálně používán pro širokou škálu novostaveb i re-
konstrukcí privátního, ale také průmyslového a administrativního 
typu. Technická záruka je 40 let a záruka na barevnou stálost 15 
let. Profil T20 Standard je naopak vhodný pro většinu staveb 
v zemědělském sektoru, jako jsou například sýpky, sto-
doly, sila nebo budovy hospodářských či průmyslových 
komplexů. Možnost dodání tohoto profilu s antikonden-
zační povrchovou úpravou. Technická záruka je 30 let a zá-
ruka na barevnou stálost 10 let. Profil T20 Pozink pro méně 
náročné projekty (garáže, kůlny). Technická záruka činí 10 let.

střechou, od moderních soukromých domů až po venkovská stavení. Díky rovnému 
provedení reliéfu plechů je Profil T20 příjemný na pohled a snadno se instaluje nejen 
na nové budovy, ale také na staré krokve při renovacích.

Profil T20 je dostupný ve čtyřech variantách: Premium, Plus, Standard a Pozink. 
Typickým použitím pro krytinu Profil T20 Premium jsou moderní domy ve funk-
cionalistickém stylu, které vyžadují přímočarou povrchovou úpravu exterié-
ru. Technická záruka je 50 let a záruka na barevnou stálost 20 let. Profil 
T20 Plus je univerzálně používán pro širokou škálu novostaveb i re-
konstrukcí privátního, ale také průmyslového a administrativního 
typu. Technická záruka je 40 let a záruka na barevnou stálost 15 
let. Profil T20 Standard je naopak vhodný pro většinu staveb 
v zemědělském sektoru, jako jsou například sýpky, sto-
doly, sila nebo budovy hospodářských či průmyslových 
komplexů. Možnost dodání tohoto profilu s antikonden-
zační povrchovou úpravou. Technická záruka je 30 let a zá-
ruka na barevnou stálost 10 let. Profil T20 Pozink pro méně 
náročné projekty (garáže, kůlny). Technická záruka činí 10 let.

Profil T20 lze objednat i jako stěnový
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Důkaz zručnosti

FaLCovaNÁ kRYTiNa – SviTEk 

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu nároč-
ných rekonstrukcí a  prostředí, jako jsou například městské 
čtvrti. Lze je také použít u  moderních architektonických 
staveb. Působivý výsledek bude zaručen jedinečnos-
tí povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi 
kvalitní montáží speciálními klempířskými pří-
pravky pro falcování střech.

FaLCovaNÁ kRYTiNa – SviTEk 

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu nároč-
ných rekonstrukcí a  prostředí, jako jsou například městské 
čtvrti. Lze je také použít u  moderních architektonických 
staveb. Působivý výsledek bude zaručen jedinečnos-
tí povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi 
kvalitní montáží speciálními klempířskými pří-

U strojově spojovaných střech poskytujeme technickou záruku 40 let  a záruku na barevnou stálost 15 let.
Tyto střechy jsou vyráběny s povrchovou úpravou Purex.

Šíře dodávaného svitku je 620mm.
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Střešní bezpečnostní prvky

Střechy Ruukki jsou odolné a snadno se 
udržují. Ale přesto i  ony potřebují čas 
od  času údržbu. Přestože potřebuje-
te jen zřídka vylézt na  střechu, musíte 
na ni mít umožněn přístup bez zbyteč-
ného rizika. Žebříky, střešní lávky a sně-
hové zábrany od společnosti Ruukki jsou 
bezpečným a  velmi kvalitním řešením 
pro všechny střechy a účely. Tyto výrob-
ky jsou dostupné v provedení vyrobené 
z galvanizované oceli s povrchovou ba-
revnou úpravou nebo bez ní.

Oplechováni, prostupy a další 
příslušenství

Jestliže si zvolíte příslušenství Ruukki, 
získáte střechu, která je stylová i  funkč-
ní do  posledního detailu. Oplechová-
ní a  prostupy jsou vyrobeny ze stejných 
materiálů jako střešní krytina moderními 
výrobními metodami. To umožňuje dosáh-
nout přesných rozměrů a shodné kvality. 
Naše standardizované střešní systémy vám 
zaručují rychlou dodávku celého řešení. 
Pro hřebeny, nároží a  úžlabí střechy je 
nezbytné těsnění. Krytinové plechy jsou 
upevňovány pomocí samořezných šroubů 
s podložkou. Šrouby jsou dodávány v bar-
vě střechy, aby s ní zcela splynuly. Efektiv-
ně navržené šrouby se zařežou do povr-
chu bez námahy.

Vše vyrobeno se stejným stupněm přesnosti
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Okapový systém spojený se střechou
vytváří kompletní funkční celek

Okapový systém účinně odvádí dešťovou 
vodu ze střechy a je vyráběn v povrcho-
vé úpravě Pural v tloušťce plechu 0,6 
mm. Jednotlivé díly mají přesné rozmě-
ry, dobře do sebe zapadají a snadno se 
instalují. Jsou vyrobeny z  oboustranně 
povrchově upravené galvanizované oceli. 
Hladké křivky zamezují zachycování ne-
čistot. Externí okapové háky jsou stabilní 
a snadno se čistí.

Potřebujete-li více informací, kon-
taktujte svého místního distribu-
tora nebo navštivte

www.ruukkistrechy.cz

kde obdržíte informace týkající se 
technických detailů a instalace.
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Střešní krytiny podrobně
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Classic Prémium RR23  RR22    
Povrchová úprava: Pural embossed 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 50/20 
 
Classic economy RR23  RR22 RR29  RR32  RR33  
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm        
Technická/Estetická záruka 30/10  

Classic  RR29  RR32   RR750  RR23  RR33  RR22  RR887  RR779  
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm        
Technická/Estetická záruka 50/20        RR798
 
Finnera  RR29  RR32 RR33 RR750 RR23 RR887 
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm 
Technická/Estetická záruka 40/15  
 
Decorrey  RR29  RR32 RR33 RR750 RR23 RR887  
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 30/10 
 
Adamante (premium, plus) RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798 
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm       
Technická/Estetická záruka: premium 50/20
 
Monterrey premium  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33 RR887 RR779 RR798 
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 50/20
 
Monterrey plus  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798 
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 40/15 
 
Monterrey standard  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR35  RR887 RR37 
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 30/10
 
T20 premium  RR29  RR32  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798 
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 50/20
 
T20 plus  RR29  RR32 RR11 RR750  RR23   RR33  RR887 RR779 RR798 
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm          
Technická/Estetická záruka 40/15          
 
T20 standard  RR11  RR33 RR750 RR29  RR23  RR887  RR32 RaL7035    RaL9002 
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm          
Technická/Estetická záruka 30/10        RaL9006    RaL9010 
 
Falcovaná krytina – svitky RR2G3  RR23 RR29  RR33  RR887  
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 40/15 

plus 40/15
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vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji předloženého systému si Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo měnit a opravovat toto zpracování bez předchozího upozornění.
Tento katalog není považován za veřejný příslib z hlediska platného zákona.

Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a adamante® jsou ochrannými známkami
Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

www.ruukkistrechy.cz

Regionální obchodní zástupce – Region 1 604 212 459

Regionální obchodní zástupce – Region 2 604 212 462

Regionální obchodní zástupce – Region 3 603 829 903

Regionální obchodní zástupce – Region 4 604 212 452

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)

Obchodní oddělení: tel.: +420 257 311 040

  fax: +420 257 311 041

Zákaznický servis: tel.: +420 596 734 012

  fax: +420 596 734 013

Hot Line - informace o materiálech: tel.: +420 800 350 999

Poradce pro střechy: tel.: +420 800 350 999
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poradceprostrechy@ruukki.com


