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Ruukki 50 Plus

Клас якості Ruukki 50 Plus  – 

це 50-річна технічна гаран-

тія і 20-річна естетична га-

рантія. Продукти цього кла су 

якості характеризуються ви -

со кою міцністю і виділяють-

ся зовнішнім виглядом серед  

покрівельних рішень. 

Ruukki 40 

Клас якості Ruukki 40 означає 

40-річну технічну гарантію і 

15-річну естетичну гарантію. 

Продукти цього класу якості 

характеризуються відмінни-

ми параметрами і підходять 

для будь-якого виконання.

Ruukki 30

Клас якості Ruukki 30  

означає 30-річну технічну 

гарантію і 10-річну естетич-

ну гарантію. Продукти цьо-

го класу якості – це вигідне 

рішення, що задовольняє 

різні потреби та очікування.

Ruukki 20

Клас якості Ruukki 20  

означає 20-річну технічну 

гарантію і 10-річну естетич-

ну гарантію. Продукти цього 

класу якості – це рішення, 

що заощадить ваш бюджет.

Класи Якості 
Класи якості покрівель Ruukki – обіцянка, варта довіри

Ruukki – виробник високоякісних покрівель  і водостічних 

систем. Компанія постійно вдосконалює свої продукти, 

призначені для житлового будівництва та об’єктів громад-

ського призначення. 

Місія компанії – створення продукції з унікальними перева-

гами, які задовольняють потреби найвибагливіших клієнтів. 

ПОКРIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ RUUKKI 
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RUUKKI FINNERA
Iнтелектуальний дах

Інноваційна модель сталевої покрівлі Finnera – це не про-

сто красивий дах, але і виключно довговічний та практич-

ний. Інноваційне профілювання передньої кромки листа 

забезпечує отримання дивовижно гладкої поверхні даху 

без видимих з’єднань. Ви можете отримати модульний ви-

сокоякісний дах прямо зі складу у вигляді повного комп-

лекту, що гарантує простий та ефективний монтаж. Метало-

черепиця Finnera виготовляється в класі якості Ruukki 40.

Finnera – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія 

Доступна кольорова гама:

1140 мм
705 мм

330 мм

Повна ширина:

Корисна ширина: 

Повна довжина: 

Довжина модуля: 

Мінімальний нахил: 

Площа листа: 

1140 мм

 660 мм

705 мм

330 мм

9˚

0,75 мм2

П ід і г н ут а кро
мк

а

Темно- 
коричневий 

Вишневий Цегляний

Антрацит Чорний Шоколадно- 
коричневий 

Темно- 
Сірий 



76

RUUKKI ADAMANTE
Стиль має значення

Покрівля Ruukki Adamante створена для тих, хто бажає 

підкреслити винятковий характер свого будинку. Модель 

Adamante також доступна в двох унікальних кольорах, 

бургунд і баклажановий, чудово задовольнить Ваше праг-

нення до краси і гармонії.

Легкий монтаж, простота і зручність у використанні – як і 

всі сталеві покрівлі, Ruukki Adamante розроблена для того, 

щоб полегшити Ваше життя.

Металочерепиця Adamante – виготовляється у класі якості 

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 i Ruukki 30.

Доступна кольорова гама: 

Adamante – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Adamante – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Adamante – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

Різан ня п о 
хв

ил
і 

1125 мм

800-7000 мм

Повна ширина:

Корисна ширина: 

Максимальна довжина: 

Мінімальна довжина: 

Довжина модуля:  

Мінімальний нахил: 

1155 мм 

1125 мм 

7000 мм 

800 мм

350 мм

9° 

350 мм

Зелений

Темно-
коричневий 

Вишневий Цегляний

Антрацит Чорний Шоколадно-
коричневий 

Темно-сірий 

Баклажановий Бургунд
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RUUKKI MONTERREY
Найпопулярніша покрівля

Monterrey – Ruukki 50 Plus – надається 20-річна технічна гарантія 
Monterrey – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

Monterrey – Ruukki 20 – надається 20-ти річна технічна гарантія 

Доступна кольорова гама:

Ruukki Monterrey – це найбільш популярна модель, що 

ідеально підходить для різноманітних ландшафтів та типів 

будинків. Завдяки фасонній хвилі і високому тисненню 

надає даху винятковий характер. Загин кромки під про-

філь ефективно захищає покрівлю від дії дощу та інших 

атмосферних чинників. Monterrey  виготовляється у класах  

якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 і Ruukki 20.

500-7000 мм

350 мм

1100 мм

Повна ширина:

Корисна ширина: 

Максимальна довжина: 

Мінімальна довжина: 

Довжина модуля:  

Мінімальний нахил: 

1180 мм 

1100 мм 

7000 мм 

500 мм

350 мм

9° Зелений

Темно- 
коричневий

Вишневий Цегляний

АнтрацитЧорний Шоколадно- 
коричневий

Темно-сірий

Баклажановий Бургунд



Металочерепиця Decorrey Grand® ідеально підходить як 

для сучасного нового будівництва, так і для реконструкції 

старих покрівель. 

Завдяки висоті профілю стики листів на покрівлі стають 

майже непомітними. З покрівлею Decorrey Grand ваш дах 

виглядатиме стильно та сучасно.

RUUKKI DECORREY GRAND
Стиль та сучасність

Повна ширина: 

Корисна ширина: 

Максимальна довжина: 

Мінімальна довжина:

Мінімальний нахил:  

1190 мм

1130 мм

6 000 мм

800 мм

9°

800-6000 м
м

350 мм

1190 мм

Доступна кольорова гама:

червоне 
вино

каштан графіт синій

чорний сіра 
галька

цегляно-
червоний

зеленийтемно-
коричневий

цегляний

1110

Decorrey Grand – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 20 – надається 20-річна технічна гарантія
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Classic – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Classic – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Classic – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

Доступна кольорова гама:

Ruukki Classic – це високоякісне покриття з унікальним 

зовнішнім виглядом. Профіль листів нагадує традиційний 

дах з вертикальними швами і  в той же час підкреслює су-

часний елегантний стиль. Це покриття підходить для різ-

них архітектурних стилів, а також є відмінним вибором 

для покрівель з малим нахилом. Якщо ви шукаєте позача-

сову та вічну красу, вибирайте дах Ruukki Classic.

Покрівля міцна та легка в обслуговуванні. Перевагою та-

кож являється естетичний вигляд.

Ruukki Classic доступний у тисненій версії. Листи з верти-

кальними швами Classic виготовляються з класом якості 

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, які відрізняються 

один від одного, зокрема, умовами гарантії. 

800-10 000 мм

475 м
м

RUUKKI CLASSIC
Краса та міцність

Т

ис нена  по в ер х
ня

Повна ширина: 

Корисна ширина: 

Максимальна довжина: 

Мінімальна довжина:

Мінімальний нахил:  

505 мм

475 мм

10 000 мм

800 мм

8°

Чорний Антрацит Темно-сірий Шоколадно- 
коричневий 

*)  Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму і властивості сталі при тепловому розширенні 
мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією вертикаль-
них швів, ніколи не буває ідеально плоским. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а монтаж 
згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити.

 Темно- 
коричневий

Червоний Цегляно- 
червоний
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RUUKKI CLASSIC SILENCE
Неповторне враження

Classic Silence – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія

Доступна кольорова гама:

Версія класичної покрівлі розроблена для споживачів, які 

вимагають бездоганного стилю. Дане покриття поєднує в 

собі усі переваги: надсучасний і елегантний зовнішній 

вигляд, високу якість і довговічність. Покрівля продумана 

до найдрібніших деталей: приховане кріплення, прихова-

ні шви та рівна поверхня листів гарантують вражаючий 

зовнішній вигляд. Додаткова перевага покрівлі Classic 

Silence – це спеціальний нетканий матеріал, який нано-

ситься на нижню частину листа, що підвищує звукоізоля-

цію всього даху. Покрівля Classic Silence представлена в 

категорії якості: Ruukki 50 Plus.

800 - 10 000 мм

475 м
м

Н етк ани й мат
ер

іа
л

Повна ширина: 

Корисна ширина: 

Максимальна довжина: 

Мінімальна довжина:

Мінімальний нахил:  

505 мм

475 мм

10 000 мм

900 мм

8°

Чорний

Сіра галька

Антрацит

 Темно- 
коричневий

Темно-сірий

Червоний

Шоколадно- 
коричневий 

Цегляно- 
червоний

*)  Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму та властивості сталі при тепловому розширенні 
мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією верти-
кальних швів, ніколи не бувають ідеально плоскими. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а 
монтаж згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити
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Ruukki® Hyygge – це інноваційний покрівельний продукт, 

який ідеально відповідає сучасним архітектурним тенден-

ціям завдяки простій і елегантній формі. Продукт доступ-

ний у двох варіантах – з канавками і без канавок – дозво-

ляє виконати монтаж трьома способами в залежності від 

власних уподобань замовника.

Ruukki® Hyygge – ідеальне рішення для тих, хто бажає 

об’єднати скандинавський стиль та простоту з теплотою і 

комфортом будинку.

Ruukki® Hyygge виготовляється у покритті GreenCoat 

Purex, що надійно захищає від ультрафіолетового випро-

мінювання, корозії та подряпин, клас якості Ruukki 40.

Ruukki® Hyygge  забезпечує не лише візуальну естетику, а 

в першу чергу, комфортне життя.

RUUKKI HYYGGE
Модульна покрівля

Висота профілю: 

Загальна довжина: 

Корисна довжина: 

Загальна ширина:

Корисна ширина:  

Мінімальний нахил:

26 мм

343 мм

290 мм

1 200 мм

1 178 мм

14°

Доступна кольорова гама:

Чорний Антрацит Графіт

Hyygge – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
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АКСЕСУАРИ 
Точність в кожному елементі

Сталеві дахи Рууккі 

Металеві деталі, вентиляція та аксесуари

Обираючи аксесуари Ruukki, ви отримуєте дах, який є 

стильним і функціональним у кожній, найдрібнішій, де-

талі. Оригінальні металеві деталі виготовляються з тієї ж 

сировини, що й листи покрівельного металу з викорис-

танням сучасних методів виробництва. Завдяки цьому 

деталі мають унікальну форму, точні розміри та високу 

якість. Застосування оригінальних деталей покрівлі на-

дає впевненість в герметичності й ідеальному зовніш-

ньому вигляді даху.

Завершений дах – це не тільки листи покрівельного ме-

талу та металеві деталі. Це також водостічна система, 

вентиляція, мембрани, прокладки та покрівельні крі-

плення. Всі ці елементи доступні в асортименті Ruukki 

і тільки їх застосування надає даху завершений вигляд.

Вироби для безпеки даху

Періодичні огляди або доступ до коминів призводять до 

того, що кожен дах, незалежно від форми і моделі по-

криття, повинен бути оснащений аксесуарами для кому-

нікації, такими як драбини, сходинки чи лавки довкола 

коминів. Крім того, кожен дах повинен мати відповідні 

снігові бар’єри, що гарантує безпеку людей, які пере-

бувають біля будинку, а також захищають інші елементи 

конструкції даху.

В пропозиції Ruukki є комплексні системи комунікації 

та снігові бар’єри, що забезпечують безпечну роботу та 

пересування по даху, безпеку всередині і біля будинку.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звер-

тайтесь до офіційних дистриб’юторів Руукккі Україна, 

контакти на сайті www.ruukki.com.ua

Повна система 
водостоку

Снігові 
бар' ри 

Стиль даху, 
підшивка даху

Оригінальні 
покрівельні 

деталі 

Оригінальні 
покрівельні 

деталі 

Безпечна 
комунікація для даху 

Супердифузійна 
мембрана
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RUUKKI RWS
Гармонія естетики та функціональності

Ruukki RWS – системи відведення дощової води, вико-

ристовуються в будівництві котеджів, маєтків, комерцій-

них, сількогосподарських та промислових будівель. Ви-

сока якість матеріалів та точність виготовлення деталей 

гарантують герметичність та надійність системи. А різно-

манітність кольорів та деталей забезпечать сумісність з 

будь-якою покрівлею. Довговічна сталь з двостороннім 

полімерним покриттям GreenCoat RWS розроблялась 

спеціально для виготовлення високоякісних водостічних 

систем.

Полімерні гранули, що входять до складу покриття 

GreenCoat RWS, забезпечують стійкість поверхні до меха-

нічних пошкоджень. Матеріал відмінно захищений від ко-

розії, зберігає свій первісний колір та блиск.

Доступна кольорова гама:

Металік* Шоколадний БілийЧорний

*під замовлення

Темно-сірий Червоний*Темно-
коричневий

Теракотовий*

Д
іам ет р  125 , 1 5

0  

м
м

2000, 4000 мм
двост

оронн  пок риття G r een Co
a t  

R W
S 

Z
n 

2
75

 г
/м2

э
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315 мм

30
0-
36
00
 м

м

SOFFIT
Сталева підшивка даху 

Підшивка даху Soffit – це комплексна система елементів, 

що дозволяє закінчити дах надійним способом і в доско-

налому стилі. Підшивка виготовлена з листової сталі, зав-

дяки чому не потребує періодичного технічного обслуго-

вування і забезпечує довговічний, відмінний зовнішній 

вигляд. Різні види нанесення покриття (глянець, мат, імі-

тація дерева) і кольори створюють ідеальне поєднання з 

дахом.

Матеріал: сталь оцинкована, з покриттям.

Покриття: Поліестер мат, Поліестер 

Золотий дуб

Ширина листа: 

Ширина покриття:  

Довжина листа: 

Довжина стандартного листа: 

341 мм

315 мм

300 – 3600 мм

3600 мм 
Чорний Шоколадно- 

коричневий 
Темно-сірий Білий

Доступна кольорова гама:

Антрацит

Перф орац
ія
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RUUKKI T20 RUUKKI T35
Для усіх типів будівель Коли зовнішній вигляд і ціна має значення

Профіль Ruukki T20 – це рішення для різноманітних по-

крівельних проектів, відповідних для односімейних бу-

динків, а також господарських споруд. Завдяки лінійній 

і жорсткій формі листів, профіль T20 відрізняється есте-

тичним зовнішнім виглядом і легкістю монтажу.

Типове застосування профілю T20 в класі якості Ruukki 

50 – це сучасна споруда функціонального стилю, а про-

філь Т20 в класі якості Ruukki 30 найчастіше використо-

вується в сільськогосподарському і промисловому бу-

дівництві.

Профлист T20 – клас якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, 

Ruukki 30 та Ruukki 20.

Профіль Ruukki T35 – це типовий профлист збільшеної ви-

соти, крім того, він має поздовжні тиснення, що збільшу-

ють жорсткість листа.

Профіль T35 – це рішення для різних дахових потреб, іде-

ально підходить для комерційних, промислових та сервіс-

них об’єктів.

Профлист завдяки своїй лінійній формі дуже простий і 

швидкий в монтажі, завдяки чому ідеально підходить для 

монтажу на великих схилах даху.

Доступна кольорова гама: Доступна кольорова гама:

1100 м
м

500-8000 мм

500-8000 мм

Повна висота:

Ширина полки: 

Корисна ширина: 

Повна ширина:

Мінімальна довжина:

Максимальна довжина:

Мінімальний нахил:

Повна висота:

Ширина полки:

Корисна ширина: 

Повна ширина:

Мінімальна довжина: 

Максимальна довжина: 

Мінімальний нахил: 

17,5 мм

27 мм

1100 мм

1150 мм

500 мм

8000 мм

8°

31 мм

25 мм

1050 мм

1105 мм

500 мм

8000 мм

8°

Зелений

Темно-
коричневий

Вишневий Цегляний

АнтрацитЧорний Шоколадно-
коричневий

Темно-сірий

Білий Срібний Зелений

Темно-
коричневий

Вишневий Цегляний

АнтрацитЧорний Шоколадно-
коричневий

Темно-сірий

Білий Срібний

1050 мм
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Найшвидший і простий спосіб отримати 
новий дах 
Найпростіший спосіб монтажу нового даху або ремон-

ту старого покриття – це вибір покрівельного комплекту 

Ruukki. 

Переконайтесь, наскільки це просто: 
1. Ознайомтесь з нашими пропозиціями і виберіть най-

кращий для себе покрівельний комплект на сайті  

www.ruukki.com.ua та надішліть запит.

2. Фахівець компанії «Рууккі Україна» або авторизова-

ний дистриб’ютор  надасть Вам кошторис.

3. Разом узгодьте термін поставки.

4. Готовий до монтажу комплект буде швидко доправле-

ний на будівельний майданчик.

5. Інсталятори негайно можуть приступити до монтажу.

До складу покрівельного комплекту входять:
•   покрівельні листи

•   водостічна система 

•   покрівельні аксесуари і деталі 

•   елементи покрівлі

•   ущільнення 

•   покрівельні проходи 

•   елементи безпеки

Купуйте тільки оригінальні продукти Ruukki
Обов'язково перевіряйте маркування на лицьовій по-

верхні листового матеріалу. 

• назва компанії-виробника;

• назва виробу;

• марка та товщина сталі;

• вміст цинку;

• тип та товщина полімерного покриття;

• номер рулону.

Завдяки Ruukki тепер у вас є час, щоб зосередитись 
на важливих речах
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Сталеві покрівлі Рууккі 

Monterrey
Покриття: GreenCoat BT, Polyester 
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, 
Ruukki 20

Adamante
Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester 
mat, Poliester Rough mat 
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Decorrey Grand
Покриття: GreenCoat BT mat,Poliester, Poliester 
mat, Poliester Rough mat
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 
30, Ruukki 20

Finnera
Покриття: GreenCoat Crown BT 
Клас Якості: Ruukki 40

Hyygge
Покриття: GreenCoat Crown BT
Клас якості: Ruukki 40

Classic
Покриття: GreenCoat Pural BT matt, GreenCoat 
Crown BT тиснений 
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 

Classic Silence
Покриття: GreenCoat Pural BT matt тиснений
Клас Якості: Ruukki 50 Plus

Продукт Металочерепиця

Модульні покрівельні листи

Листи з вертикальними швами



CPL 0
0

.0
0

0
 PL/0

1.20
17 / G

arm
ont

ТОВ «Рууккі Україна»  Україна, Київ, +38 044 364 45 45, www.ruukki.com.ua 
Copyright© 2017 Rautaruukki Corporation. Всі права захищені. Ruukki і назви продуктів Ruukki – це торгові марки або зареєстровані торгові марки 
Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.

Представлені в каталозі зображення є прикладами. Виробник залишає за собою право 
вносити зміни в кольорову гаму, дизайн і розміри представлених виробів. 


