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Dromen ontstaan veelal onder een dak. Of het nu over 

toekomstige gebeurtenissen gaat of het verleden, de 

basisveiligheid van een huis staat hierin centraal. Een 

huis waar bescherming te vinden is tegen de soms 

harde weersinvloeden. Een huis om in terug te trekken 

voor ontspanning of hun dromen waar te maken. 

Essentieel voor een huis is het dak. Het is één van de meest 

belangrijke elementen van het huis waarin u zich veilig en 

onbekommerd moet voelen. Ruukki heeft dit over de loop 

der jaren ingezien en heeft een fantastisch assortiment van 

diverse profielen ontwikkeld voor diverse bouwprojecten.

De laatste aanwinst is de Ruukki Classic Design 

felsbaan. De Classic Design geeft u een geweldige 

keuzevrijheid gecombineerd met uitstekende coatings. 

Of het nu gaat om architectonische projecten, uw huis of 

kantoorpand. Door de functionaliteit en de innovatieve 

mogelijkheden, het is passend op elk project. Zodat 

u een warme gezellige sfeer kunt creëren met familie 

en vrienden. Zorgen om uw dak hoeft u zich in ieder 

geval niet te maken. De Ruukki daken zijn getest onder 

de strenge Scandinavische weersomstandigheden. 

Pak het voordeel van de designmogelijkheden en geniet 

van de vrijheid en kwaliteit van een perfect designed dak. 

KEUZE VRIJHEID
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Unieke kenmerken van Ruukki® Classic Design

Felshoogte 32 mm

Werkende breedte 475 mm, 355 mm, 271 mm

Totale breedte 512 mm, 392 mm, 308 mm

Maximale lengte 10 000 mm

Minimale lengte 200 mm*

Minimale helling 6°

minimale dakhelling
voor opdeling

14°

Dwarsoverlapping 200 mm

Lat afstand 250 mm

Kwaliteitsklasse Ruukki 50 Plus

3 verschillende design opties tot uw beschikking

Verschillende design opties voor het ‘lijf’ van de Classic felsbanen zijn voor u beschikbaar. 

Glad (C). Verstevingslijnen (D) en micro liniering (M). Deze zorgen er voor dat uw keuze voor het project 

esthetisch passend zijn.

Verschillende breedtes van profielen

Ronde uiteinden

De uiteinden van de ‘stripnail’ van de Ruukki felsbanen hebben ronde uiteinden die zorgen voor toenemende

vorm van veiligheid bij het installeren van de Classic felsbanen

Esthetisch uiterlijk

De omgebogen uiteinde (frond edge bending) en de unieke afsluiting van de Felsbaan verhoogt de esthetica

van uw dak. Om u te laten zien dat u met het originele product te maken hebt hebben wij er het Ruukki logo

aangebracht.

Makkelijk te installeren

Ovale, Rechthoekige slob gaten met een speciale schroefmarkering zorgen voor een duidelijke positie

aanduiding waar u het best de speciale Classic bevestigingen dient aan te brengen.

De onderliggende opstaande fels hebben wij al voor u aangeschuind. Dit zorgt voor een makkelijkere

installatie aangezien er nauwelijks extra materiaal dikte is.

Kwaliteitsklassen

Grondstof

Technische data

Ruukki Classic Design C Ruukki Classic Design M Ruukki Classic Design D 

475 mm 475 mm 475 mm

355 mm 355 mm

271 mm 271 mm

RUUKKI® CLASSIC DESIGN

Anticondensation felt

Anticondensatie vilt reduceert contactgeluid 
en voorkomt water condensatie aan 
de onderzijde van de felsbanen. 
Hoofdeigenschap is reduceren van 
contactgeluid.

Classic Design felsbanen zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogstaande staal

banen waarbij een uitstekende coating is aangebracht. De coating die is

aangebracht is getest in strenge weerscondities waarbij wij in bijna alle

gevallen een coating garantie kunnen afgeven van 50 jaar en esthetisch

25 jaar. Vraag uw verkoopadviseur of uw dak ook hiervoor in aanmerking

kan komen.

Ruukki Classic Design is een product gemaakt met gecoat staal waarbij

organisch basismateriaal is gebruikt. Dit gepatineerde BT (bio-bases

materials) basismateriaal is een groot deel van de traditionele olie

-bestandelen zijn vervangen voor Zweeds koolzaadolie. Wat het milieu

uiteraard ten goede komt.

Ruukki Classic Design hoge kwaliteit Felsbanen met bijzondere eigenschappen. Felsbanen hebben de tand 

des tijds goed doorstaan. Of het nu gaat om historische of moderne gebouwen. De felsbanen hebben altijd 

een plek in de bouwketen weten te behouden. Technologisch geavanceerd heeft Ruukki als één van de eerste 

de felsbanen bereikbaar gemaakt voor iedereen.

Ultieme, betrouwbare en esthetisch verantwoorde felsbanen van Ruukki, toepasbaar voor Architecten, 

gebouw eigenaren of investeringsmaatschappijen.

3 profiel breedtes 3 verschillende
design opties

Esthetisch  

uiterlijk

Ronde  

uiteinden

Makkelijk

te installeren

*  Delen met een lengte van minder dan 800 mm worden samengevoegd 
tot eenheden die op de werkplek moeten worden gescheiden
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Ruukki Classic Design M

Ruukki Classic Design C

Ruukki Classic Design D 

met micro liniering

Vlakke felsbaan

met groeven

VRIJHEID IN DESIGN

Optie 2, Classic Design M. Deze 
Felsbanen worden geleverd met een 
hele fijne gestylde micro liniering 
in het lijf van de felsbanen. De 
micro liniering geeft een strak 
en speels uiterlijk aangezien 
er een lichte schaduwwerking 
optreed. Ook de Classic Design M 
is verkrijgbaar in verschillende 
breedte maten, (475, 355 & 271 
mm) en is in twee verschillende 
montage richtingen verkrijgbaar.

Optie 3, Deze Classic Desing felsbanen 
worden geleverd met twee groeven 
in het lijf van de felsbaan. Deze 
groeven zijn gelijkmatig aangebracht. 
De Classic Design D is verkrijgbaar 
in de breedte maat, 475 mm. Ook 
deze optie is te bestellen in twee 
verschillende montage richtingen, 
wanneer dit gewenst is.

Optie 1, Classic Design C. Deze 
felsbanen zijn zonder groeven 
of micro liniering. Verkrijgbaar 
in drie verschillende breedte 
maten, (475, 355 & 271 mm) en is 
in twee verschillende montage 
richtingen verkrijgbaar

De Design en esthetische waarde van de Ruukki Classic 
Design inspireert de fantasie en biedt a breed scala 
van design opties. De mogelijkheid om te kiezen 
uit diverse populaire gematteerde of glanzende 
uitstralingen garanderen een geweldig uitvoering 
van het originele design. Voor een gelijkmatige 
boeiafwerking bestaat de mogelijkheid om de Classic 
Design te bestellen in lengten van 20 cm. Waardoor een 
mooie gelijkmatige overgang gecreëerd kan worden.
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VOORDELEN VAN EEN 
CLASSIC DESIGN DAK

Frond Edge  
Bendig

Montagegaten

Rechthoekige installatie gaten 
(slobgaten) zorgen ervoor 
dat de felsbanen bij grote 
temperatuurswisselingen kunnen 
uitzetten of krimpen.

Rond gesneden uiteinden 
Het risico op verwondingen 

wordt sterk verminderd.

Terug gesneden felsnaad

Deze onder een hoek aangesneden 
fels van de onderliggende 
felsnaad zorgt ervoor dat de 
bovenliggende fels perfect afsluit.

De voorzijde van de 
felsbanen is reeds 

omgeslagen. Hierdoor 
heeft u een perfecte 

pasvorm voor de 
installatie. Ook 

zorgt het voor een 
schroefloos uiterlijk 

bij de muurplaat. 

Opgebolde verstevigingslijnen

Deze opgebolde verstevigingslijnen 
helpen u de felsbanen niet te 
stevig aan te draaien op de 
onderliggende constructie.

De bovenzijde 
gespiegeld aan 
de onderzijde

Dit zorgt ervoor dat u de 
legrichting eenvoudig kunt 

veranderen. Het helpt 
ook wanneer de felsbanen 
eventueel weer van elkaar 

afgehaald moeten worden.

Montagekenmerk 

Bevestigingsindicatie  
in de opgebolde  
verstevingslijnen.

 

Afgesneden achterrand 

De bovenzijde is zo geconstrueerd dat u 
het laatste deel omhoog kunt buigen of 
uw eigen Frond edge bending kunt creëren 
voor een andere montagerichting.

Mogelijkheid 20 cm 
lange Felsbanen

Deze kleinere felsbanen worden 
aan een stuk geleverd en op het 

werk makkelijk te scheiden. 

Afsluitklepje voor de fels 

Deze verhoogt de esthetische 
waarde van de afwerking. 

Tevens voorkomt het 
ophoping van vuil. 

Afsluitklepje achterste de fels

Tijdens het productieproces meegenomen 
afsluit klepje. Waardoor de montage 

richting verandert kan worden zonder 
zichtbare verandering van de felsbanen.
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KLEUREN

Voor diverse bouwprojecten heeft Ruukki enkele populaire kleuren geselecteerd.  Waardoor er 

een esthetisch verantwoord dak geïnstalleerd kan worden. Van elegant zwart of antraciet naar 

chocoladebruin of wellicht gaat uw keuze uit naar de meer lichtere kleur RR 22 licht grijs. Kortom, 

voor elk ontwerp of idee is er een kleur beschikbaar. Deze populaire kleuren zijn te verkrijgen in 

een gematteerde uitstraling welke helemaal aansluit op de huidige wensen van de eindgebruiker.

Door de technische parameters van het drukken kunnen de kleurschakeringen in de catalogus enigszins afwijken van de werkelijkheid.

ZWART
RR 33

ANTRACIET
RR2H3

DONKER GRIJS
RR 23

LICHT GRIJS
RR 22

CHOCOLADEBRUIN
RR 887
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Gootsystemen

De Ruukki gootsystemen zorgen voor een juiste 
afvloeiing van hemelwater afkomstig van uw dak. 
Het is een belangrijk onderdeel van uw ontwerp 
aangezien het een gezichtsbepalend onderdeel is van 
het ontwerp. Ruukki heeft diverse mogelijkheden 
voor gootsystemen. Of het nu de standaard 
halfronde goot van Siba is of de Siba modern 
verborgen goot. U kunt er zeker van zijn dat het 
hemelwater op de juiste manier zijn weg vindt. 

Accessoires

Standaard profielafwerkingen voor de boeien, 
windveren en muurplaat zorgen voor een nette 
en elegante afwerking. De mogelijkheid om uw 
eigen accessoires lijn te bedenken om het ontwerp 
nog verder te personaliseren behoort ook tot de 
mogelijkheid. Des gewenst helpen u hierbij zodat 
uw idee aansluiting vindt op het werkelijk ontwerp

Het Ruukki felsbanen Design, is functioneel en esthetisch in elk detail. Zo kunt u het systeem 

door zetten op de gevel. Het felsbanen systeem kunt u verder aanvullen met diverse Solar 

en zonneboiler systemen ook het uitbreiden met veiligheids- en ventilatiesystemen. 

Kortom met de Ruukki Felsbanen Design bent u klaar voor de toekomst.

COMPLEET DAKSYSTEEM

Soffit

Soffit is het wand- en plafond systeem van Ruukki. 
Die verkrijgbaar is in 7 verschillende populaire kleuren 
waarvan er 2 een houtstructuur hebben. Hierdoor 
bent u in staat uw plafond of wanden van een 
onderhoudsvriendelijke en nette afwerking te voorzien.

Veiligheid  

Schoorstenen dienen regelmatig nagekeken en 
schoongemaakt te worden. Wellicht heeft u een andere 
reden om op het dak te zijn. Ruukki heeft ook hiervoor 
een breed productenpakket ontwikkeld. Zoals loop-, 
opstaproosters en ladders zodat u veilig uw dak kunt 
betreden. Uiteraard mag u van Ruukki verwachten 
dat ze getest zijn volgens de Europese wetgeving.

Andere accessoires

Een perfect geïnstalleerd dak is uiteraard gemonteerd 
met diverse accessoires al dan zichtbaar. Zo hebben 
de dampopen foliën, bevestigingen en ventilerende 
ondernokken een belangrijke rol op uw project. 
Mocht u hier meer informatie over willen hebben 
neemt u dan contact op met uw Ruukki dealer. 

Sneeuw barriére

Sneeuw barrières zijn een veel Europese 
landen bittere noodzaak voor de veiligheid 
van de mens. Het voorkomt ongecontroleerd 
glijden van sneeuw van af het dak. 

Dakventilatie systemen

Ventilatie, rookgas doorvoeren of schoorstenen zijn een 
wezenlijk onderdeel voor uw gezondheid. Een juiste 
ventilatie bevordert het leef genot in uw woning. Voor 
deze belangrijke onderdelen van uw dak heeft Ruukki 
een breed pakket dak doorvoeren ontwikkeld die 
esthetisch passend zijn bij het door u gekozen dak.
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Meer informatie vindt u op www.sdsommen.nl.

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, stuur ons gerust een mail! 

info@sdsommen.nl.



Wij produceren staalproducten voor muren en daken van 
industriële, commerciële en residentiële gebouwen. Wij 
leveren hoogwaardige producten, systemen en oplossingen 
die voldoen aan de hoogste eisen voor ecologie in moeilijke 
bedrijfsomstandigheden.

Wilt u in contact komen met ons? Scan de QR-code om direct naar 
de contactpagina te gaan! 
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Ruukki Express Holland / SDS Ommen Systemen & Projecten B.V. 
+(31)529 45 00 00, www.sdsommen.nl, info@sdsommen.nl

Copyright© 2022 Rautaruukki Construction. Alle rechten voorbehouden. Ruukki, Building your tommorow  
en de productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Ruukki Construction.  
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de kleur, het patroon en de afmetingen van 
de getoonde producten.


