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HYGGE

Dit korte, onopvallende, niet naar het 

Nederlands te vertalen, Deense woord 

beschrijft alles wat echt telt in het leven; 

gevoel van nabijheid, veiligheid, vrijheid en 

warmte. Het is een Scandinavische filosofie 

voor geluk die uitdrukking geeft aan de 

inspanning om gezelligheid te bereiken en 

te genieten van de kleine dingen.

Wanneer uw huis hygge is, is het een veilige 

haven waarin de hele familie bijeen kan 

komen, nieuwe krachten op kan doen voor 

de uitdagingen van de buitenwereld en kan 

genieten van saamhorigheid, intimiteit en 

alledaagse rituelen. Dit biedt ruimte voor de 

opvoeding van kinderen, ontmoetingen met 

vrienden, een glimlach en ontspanning.

Een eenvoudige vorm van geluk
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RUUKKI® HYYGGE

Modulair dakelement

Ruukki® Hyygge zonder groeven

Ruukki® Hyygge is een innovatieve dakbedekking 

die, dankzij het eenvoudige en elegante ontwerp, 

een van de modernste architecturale trends vormt. 

Het product kan in twee varianten worden geleverd; 

met en zonder groeven. Dit maakt het mogelijk om 

drie verschillende dakpatronen te verkrijgen.

Een speciaal ontworpen systeem met originele 

accessoires vormt een aanvulling op het esthetische 

uiterlijk van het dak en zorgt voor een mooie 

afwerking. Elementen voor veiligheid en andere 

accessoires vormen een aanvulling op het aanbod 

van de complete daken van Ruukki® Hyygge.

Ruukki® Hyygge met groeven
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Totale hoogte 26 mm

Totale lengte 343 mm

Werkende lengte 290 mm

Totale breedte 1200 mm

Werkende breedte 1178 mm

Minimale dakhelling 14°

Dikte 0,6 mm

Gewicht 2,35 kg/st; 7 kg/m²

m² per element 0,341 m²

Verkoopeenheid m² / st

Kwaliteitsklasse Ruukki 40

Unieke kenmerken van Ruukki® Hyygge

Glad oppervlak
Samenstelling 
g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y3 kleuren g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y 3 patronenHoge kwaliteit g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y

donkergrijsZwart grafiet

Beschikbare kleurenTechnische gegevens

· Topkwaliteit 

Voor de productie van Ruukki® Hyygge gebruiken we Zweeds staal van de hoogste kwaliteit van het 

Zweedse concern SSAB. Ruukki® Hyygge ,in staaldikte 0,6 mm, is verkrijgbaar in de kwaliteitsklasse 

Ruukki 40, wat betekent dat het product wordt geleverd met een technische garantie voor 40 jaar en een 

esthetische garantie voor 15 jaar.

· Gladde oppervlaktestructuur  

Ruukki® Hyygge behoort tot de meest geavanceerde architecturale trends. Een innovatieve oplossing voor 

dwars- en lengtevergrendelingen zorgt ervoor dat de verbindingen voor het zicht verborgen blijven, wat 

verdere nadruk legt op de eenvoudige vorm van de bedekking en de esthetische uitstraling verbetert.

· 3 kleuren  

Ruukki® Hyygge wordt geleverd in drie van de meest populaire kleuren, die perfect passen in de moderne 

bouw: antraciet, donkergrijs en zwart.

· 3 patronen 

De Ruukki® Hyyge elementen kunnen in drie verschillende patronen op het dak worden gelegd, afhankelijk 

van het verband tussen de panelen. U kunt ervoor kiezen om een halfsteensverband, een stapelverband of een 

halfsteensverband zonder groeven te leggen.
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RUUKKI® HYYGGE

Eenvoud en minimalisme in drie uitvoeringen – dat 

is Ruukki® Hyygge, aanpasbaar naar ieder zijn eigen 

smaak. De dakelementen kunnen in drie verschil-

lende verbanden worden gelegd, waardoor de 

kenmerken en het karakter van het hele gebouw 

kunnen worden benadrukt. We weten dat schoon-

heid in detail ligt.

Ruukki® Hyygge met  

groeven en gelegd  

in halfsteensverband

Ruukki® Hyygge met  

groeven en gelegd  

in stapelverband

Ruukki® Hyygge zonder  

groeven en gelegd  

in halfsteensverband

In drie verschillende verbanden te verwerken

3 patronen
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COMPLEET DAK

Het huis is een plek, waar we een groot deel van 

ons leven doorbrengen. Een goed ontworpen dak 

maakt het niet alleen mogelijk om te genieten 

van de uitstraling van uw huis, maar ook van de 

veiligheid en het comfort. Gebruik daarom voor uw 

Hyygge-dakbedekking alleen originele accessoires 

en aanvullingen. Ruukki® Hyygge wordt geleverd 

als een compleet pakket. Het speciaal ontworpen 

systeem met nieuwe, voor dit systeem ontwikkelde 

accessoires zorgt voor een unieke uitstraling van 

het dak. Samen met de uitstekende garantie biedt 

dit systeem u een fantastisch eindresultaat passend 

bij de moderne, minimalistische stijl. De toepassing 

van al deze elementen betekent de garantie van een 

perfect aanzicht en jarenlang probleemloos gebruik 

van het Ruukki® Hyygge-dak.

Ruukki® Hyygge
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     Ruukki® Hyygge Windveer 

De windveer van Ruukki® Hyygge bestaat uit twee delen. Het onderste deel 

is ontworpen om luchtdichtheid te bieden, terwijl het bovenste gedeelte 

verantwoordelijk is voor het esthetische uiterlijk. Door de speciale vorm van 

de windveer is het voor de montage gebruikte verbindingsmateriaal niet 

zichtbaar.
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     Elementen voor dakveiligheid 

Trappen, loopbruggen en barrières tegen sneeuwval zijn verkrijgbaar in 

verschillende afmetingen, waardoor ze eenvoudig op alle soorten daken 

kunnen worden gemonteerd.
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     Ruukki® Hyygge Nok 

De Ruukki® Hyygge-nok bestaat uit drie delen. Elk van hen is voorzien van 

perforatie, die zorg draagt voor de effectieve ventilatie van de onder-

constructie. Door de speciale vorm van de nok is het voor de montage 

gebruikte verbindingsmateriaal niet zichtbaar

1

     Ruukki H-FIX onderdakfolie 

Het drielagige onderdakfolie H-Fix kenmerkt zich door uitstekende  

dampdoorlatende eigenschappen en dankzij het gebruik van dubbelzijdig 

plakband wordt de dichtheid van de onderconstructie gegarandeerd.
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     Dakdoorvoer 

De ventilatiepijp zorgt samen met de specifieke onderplaat voor een  

optimale verwerking van uw dakdoorvoer in uw Ruukki® Hyygge dak. 

Afhankelijk van uw behoefte kan een geïsoleerde of ongeïsoleerde versie 

worden geleverd.
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     Ruukki® Hyygge muurplaatafwerking 

De Ruukki® Hyygge gootbekleding bestaat uit twee delen en vormt een  

complete oplossing die zeer duurzaam en tegelijkertijd visueel esthetisch is.
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