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Ruukki.
Voor u.

Een stalen dak
is stijlvol.

Nieuw
en vernieuwend.

Kwaliteit die de tand
des tijd doorstaat.

Ruukki is een van de belangrijkste merken op het
gebied van dakbedekkingen in Europa. We produceren en verkopen onze artikelen in meer dan 26
Europese landen. Verder is Ruukki specialist op het
gebied van metalen producten. U kunt altijd op
Ruukki vertrouwen als u materialen, componenten,
systemen en geïntegreerde systemen nodig heeft.

Staal is een tijdloze oplossing. Staal heeft een eeuwenlange gebruikstraditie. Door het uiterlijk en de
eigenschappen ervan is het één van de modernste
dakbedekkingsmaterialen.
De stalen daken van Ruukki staan bekend om de
harmonische combinatie van vorm en functie. Dit is
kenmerkend voor Scandinavisch design. Daarom zijn
ze allemaal praktisch, mooi en simpel in het onderhoud. Bovendien zijn ze licht, wat erg handig is bij
verbouwingen.

Het nieuwe en vooral vernieuwende ontwerp maakt
niet alleen dat uw dak mooi is. De producten gaan
met name lang mee en zijn uiterst praktisch: De
revolutionaire vouw aan de voorzijde binnenin het
product vergroot de weerbestendigheid en maakt
een randloze afwerking van het dak mogelijk, ook
bij gebruik van modulaire platen. Dit betekent dat u
over topkwaliteit beschikt in de vorm van handzame
pakketten. Daardoor wordt uw gehele dakbedekkingsproject bijzonder gemakkelijk en snel uitvoerbaar. Kortom, u hoeft zich minder zorgen te maken.

Uw huis is duur – en het is belangrijk dat u een
dak van even grote waarde bezit. De stalen daken
van Ruukki beschermen uw huis in alle opzichten.
Bovendien zijn ze esthetisch verantwoord, stijlvol en
tijdloos. En wat meer is: de topklasse stalen daken
van Ruukki verhogen de waarde van uw huis.

Finnera voorziet alle behoeften als het om dakconstructies gaat. De geleverde componenten komen
direct uit het magazijn en zijn klaar voor gebruik.
Daardoor wordt uw dakbedekkingsproject gemakkelijker en sneller uitvoerbaar. Finnera is aan alle dakvormen en -maten aanpasbaar.
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Ontworpen voor zware
klimaatsomstandigheden.

Een kwaliteitsdak om mee
te nemen.

Onze daken zijn ontworpen voor zware klimaatsomstandigheden. Ze zijn ontworpen om jarenlang alle
weersinvloeden te weerstaan, van snikhete zomers
tot herfstregens en ijskoude winters. Als u voor
Ruukki kiest, dan kiest u voor een prachtig dak dat
tientallen jaren meegaat.
Onze oppervlakteafwerking, d.w.z. de verfcoating,
is een belangrijk voordeel. De coating maakt het
oppervlak op unieke wijze bestendig. Het dak wordt
effectief beschermd tegen corrosie door de inwerking van vocht en tegelijkertijd verbleekt de kleur
niet door de inwerking van de zon. Dit is geen vage
belofte; we geven een langdurige garantie op onze
producten met betrekking tot de esthetische en
functionele prestaties ervan.

Finnera wordt direct vanuit het magazijn geleverd en
verkocht in componenten die klaar zijn voor gebruik,
inclusief de noodzakelijke accessoires. De aankopen
kunnen op flexibele wijze met extra platen en componenten worden aangevuld.
Dit betekent dat u de exacte meetgegevens bij de
bestelling dient mee te geven.

Design met naadloze
aansluiting op alle
onderdelen.
Daken van Ruukki zijn mooi, gaan lang mee en zijn
simpel in onderhoud.
En als u onze voegloodafwerkingen, regenwaterafvoersystemen, dakveiligheidsproducten en andere
accessoires in uw aankoop meeneemt, dan krijgt u
een pakket dat tot in het allerkleinste detail stijlvol
en functioneel is.

Overal te krijgen
Simpel te monteren
Gemakkelijk te gebruiken.
De onderdelen zijn ontworpen om perfect in elkaar
passen. Ze zijn ook gemakkelijk op te slaan, te
vervoeren en goed hanteerbaar. Daardoor worden
een snel verkoopproces, gemakkelijke installatie en
eindresultaat van topkwaliteit mogelijk.
1. Schat het benodigde oppervlak.
2. Pak de onderdelen die klaar zijn voor montage.
3. Volg de handleiding en monteer het dak.
4. Ontspan uzelf. Een stalen dak monteren is nog
nooit zo simpel geweest.
1.

2.

3.

4.

Nieuw innovatief ontwerp.
De revolutionaire randvouw aan de voorzijde in het
product zelf optimaliseert de weersbestendigheid
en maakt een schitterende naadloze dakafwerking
mogelijk, ook als het modulaire platenformaat wordt
toegepast.

Bezoek voor meer informatie over onze
producten en diensten met betrekking
tot dakbedekkingen voor woningen
www.ruukki.nl of neem contact op met
uw plaatselijke verkoper
Randvouw. Achterzijde.

Randvouw. Voorzijde.
Ruukki Finnera®
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Finnera dakbedekkingssysteemdelen
1.

1.

F innera dakbedekkingsplaat
TS52-330-1140

2.

 . Nokvorstbedekking plat
a
b. Nokvorstbedekking rond

3. Voegloodafwerking dakrand

7.

2. a.

4. Eindcomponent
5. Universeel vulmiddel
6. Regenwaterafvoersystemen

2. b.

8.

7.

Schroef 4,8 x 28 mm

8. Dakbrug
9. Sneeuwbeschermer

3.

9.

10. Dakladders
11. Muurladders

FINNERA
Technische gegevens
®

FINNERA®

Code

TS52-330-1140

Profielhoogte

52 mm

Staplengte

330 mm

Max. lengte

660 mm
725 mm

Effectieve breedte

1140 mm

Totale breedte

1190 mm

Gewicht per 1 m

5,0 kg

Gewicht per 1 st.

3,8 kg

Bedekkingsoppervlakte

0,75 m2 /Pcs.

6.
13.

Zijdelingse vouw, vooraanzicht

1140
190

Te kopen aantal

Stuk

Oppervlaktelaag

Pural BT Matt (Ruukki 50+),
Crown BT (Ruukki 40)

Ruukki Finnera®

D

0,50 mm
2

Materiaal
Thermisch verzinkt staalplaat
Minimaal zinkaandeel		
Gecoate platte stalen producten
		
Tolerantie
Product 		
Materiaal 		
6

12.
NT EDG
E
FRO

EN 10326
275 g/m²
EN 10169-1
EN 10169-2
EN 508-1
EN 10143

Finnera kleurenpalet

Finnera
52

Staaldikte

10.
11.

NDING
BE

Min. lengte

13. Platte platen voor speciaal voeglood

5.

PATENT
E

NAAM

12. Ventilatiebuizen

4.

Ruukki 50+
Zwart
(RR33)

Antraciet
(RR2H3)

Grijs
(RR22)

Donkergrijs
(RR23)

Chocoladebruin
(RR887)

Donkerbruin
(RR32)

Rood
(RR29)

Zwart
(RR33)

Antraciet
(RR2H3)

Donkergrijs
(RR23)

Chocoladebruin
(RR887)

Donkerbruin
(RR32)

Rood
(RR29)

Terracotta
(RR750)

Terracotta
(RR750)

Ruukki 40

Ruukki Finnera®
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