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Toebehoren 

Afwerkingstukken zijn verkrijgbaar in hetzelfde 
materiaal als de CLASSIC felsbanen en hebben dezelfde 
kwalitatieve eigenschappen. Deze toebehoren 
worden bevestigd met zelfborende schroeven op 
kleur, voorzien van een sluitring en een slijtvaste/
waterdichte afdichting. Naast een uitgebreid 
assortiment van accessoires is het eveneens mogelijk 
om hulpstukken op maat te bestellen. Ook het 
plaatsen van dakdoorvoeren en dakramen of een 
andere dakopening behoort tot de mogelijkheden 
van dit unieke fels banensysteem.  

Anti-dreunvilt
Naast het geadviseerde resonantieband kunnen 
de Classic felsbanen aan de onderzijde af-fabriek 
voorzien worden van anti-dreunvilt. Deze optie zorgt 
voor een extra geluidsreductie van 6 db. Tevens draagt 
het vilt bij aan de stijfheid van de felsbanen.

Geëmbosseerd oppervlak
Als optionele afwerking van de RUUKKI CLASSIC felsbaan, 
kunt u ervoor kiezen deze van een embossering te 
voorzien. Dit geëmbosseerde oppervlak verhoogt de 
esthetische waarde en de stijfheid van de plaat.

Architect: K3H Architecten Nieuwleusen
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Innovatie in een klassiek
design
Door de eenvoud is RUUKKI CLASSIC een uitstekende 
en tijdloze dakbedekking. Zij komt zowel op een 
klassieke woning als in een moderne bouwstijl mooi 
tot haar recht.
RUUKKI CLASSIC is herkenbaar aan de rechte lijnen en 
harmonieuze vormen die met behulp van de 
verbeterde bevestigingstechniek perfect kunnen 
worden uitgevoerd. Dit systeem kan ook worden 
gebruikt op licht hellende daken.
RUUKKI CLASSIC is geschikt voor dakbedekking en 
wandbekleding (horizontaal en verticaal).
De dak- en wandplaten worden over elkaar bevestigd  
met een speciaal vochtwerend bevestigingssysteem  
waardoor bijkomende afdichting overbodig is. De 
platen worden blind gemonteerd door middel van  
schroeven met platte kop die in het sleufgat worden  
geplaatst.
De onderconstructie bestaat uit een dakbeschot, 
tengellatten en planken of stalen omega’s.

Sterk en stijlvol
RUUKKI CLASSIC is een stalen dak van topkwaliteit met 
een unieke uitstraling.
Het profi el benadert sterk de traditionele zinken, 
koperen of aluminium felsdaken, maar tegelijkertijd 
is het modern en stijlvol.
RUUKKI CLASSIC leent zich voor alle architectuurstijlen  
en is ook een uitstekende optie voor licht hellende  
daken. Bent u op zoek naar een dakbedekking met  
lange levensduur en duurzame look, kies dan voor  
RUUKKI CLASSIC.

Technische Specificaties
NAAM CLASSIC®

e-code
SR35-475C
SR35-475D

... EN 14782

Staaldikte 0.50 mm / 0.60 mm

Gewicht 5.19 kg/m2

Nuttige breedte 475 mm

Totale breedte 505 mm

Hoogte van de fels 32 mm

Minimale helling van het dak 8 graden

Max. te bestellen lengte 10.00 m

Min. te bestellen lengte 0.80 m

Staalplaat
Zinklaag

Passiveringslaag
Primer

Epoxy coating

Zinklaag
Passiveringslaag
Primer
Beschermende kleurcoating

Samenstelling van het gecoate staal
De kern bestaat uit 0,50 mm of 0,60 mm staaldikte beschermd door minimaal 275 gram zink p.m², 
volgens norm SFS-EN 10346

Coatingen 
RUUKKI heeft een uitgebreid en veelzijdig aanbod in 
beschermende coatingen. Zo zijn de Classic  felsbanen 
te verkrijgen in de kwaliteitsklassen RUUKKI 50 Plus 
en RUUKKI 40.

Van metallic look tot zijdeglans, u kunt zelfs kiezen 
voor een gematteerde versie waardoor er altijd wel 
een passende coating beschikbaar is.  Op alle Ruukki 
coatingen worden uitstekende garantieperiodes 
afgegeven, zodat u jarenlang plezier heeft van uw 
keuze.

Types en kleuren 
Classic Silence – Ruukki 50 Plus
Naast de Classic S en W heeft Ruukki de Classic Silence ontwikkeld. Deze Classic Silence wordt geleverd met een 
geëmbosseerd oppervlak die de vlakheid en stijfheid van de Classic felsbanen ten goede komt. Het fabrieksmatig 
aangebrachte anti-dreunvilt zorgt er voor dat uw wooncomfort verder verhoogd wordt. De Classic Silence is te 
verkrijgen in kwaliteitsklasse RUUKKI 50 Plus en is beschikbaar in de volgende kleuren:  

Classic Silence

Ruukki® 50 Plus Pural Matt/Embossed RR2H3 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic Embossed

Ruukki® 50 Plus Pural Matt RR2H3 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 40 Purex RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic

Ruukki® 50 Plus Pural Matt RR2H3 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Ruukki® 50 Plus HIARC Matt® RR40 RR41 RR40 RR41

Ruukki® 40 Purex RR2H3 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Kwaliteitsgarantie

Producten in kwaliteitsklasse RUUKKI 50 Plus genieten 
een technische garantie van vijftig (50) jaar en een  
esthetische garantie van twintig (20) jaar.
De technische kwaliteit heeft betrekking op de  
mechanische functionaliteit van het product. Wij  
garanderen dat de Classic felsbanen tijdens de 
verleende garantieperiode ongeschonden blijven.
De esthetische kwaliteit heeft betrekking op de 
duurzaamheid van de kleur op de buitenzijde van het 
product. Wij garanderen dat de coating en de kleur 
van het product tijdens de verleende garantieperiode 
geen slijtage zullen vertonen.
De garantie is onderworpen aan de door RUUKKI 
vastgelegde bepalingen en voorwaarden. Wenst u een 
exemplaar te ontvangen, neem dan contact met ons 
op.

Gebruik
De felsbanen worden op houten of metalen dragers 
bevestigd. De elementen worden met behulp van een 
speciaal, vochtwerend bevestigingssysteem in elkaar 
geklikt. Bijkomende afdichting is daardoor overbodig 
en in geval van uitzetting (2 mm / 10,00 m) kunnen de 
elementen over elkaar schuiven.

Ondergrond
De geadviseerde ondergrond voor de Classic felsbanen 
Is een geventileerde onderconstructie. 

Bevestigingen
De elementen worden bevestigd met roestvrijstalen 
schroeven 4,2 x 25 mm (op een houten ondergrond).
De Classic felsbanen worden blind bevestigd in de 
daarvoor voorziene sleufgaten.

Front Edge Bend (FEB)
Omdat de Classic S en W aan de onderzijde zijn 
uitgevoerd met een omzetting (FEB), heeft vuilophoping 
aan de onderzijde van het dak geen kans. De geknipte 
rand is hiermee optimaal beschermd.

Bewerkingen
De CLASSIC-felsbanen worden op maat geleverd 
zodat ze in het werk in principe niet meer ingekort 
hoeven te worden. Indien ze toch ingekort dienen 
te worden, bijvoorbeeld bij hoeken, kan dit 
eenvoudig met handgereedschap (blikschaar) of met 
elektrisch gereedschap met een lage snijsnelheid 
(decoupeerzaag) gedaan worden.
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