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Ruukki produceert hoogwaardige stalen dak- en gevel-
bekledingen en dakgootsystemen. De firma optimaliseert 
continue haar producten, ontworpen voor particuliere 
en openbare gebouwen, met het doel een portfolio met 
unieke voordelen te ontwikkelen, dat aan de behoeften 
van zelfs de meest veeleisende klanten voldoet. Als re-

sultaat van deze filosofie en aandacht voor innovaties 
heeft Ruukki afgelopen jaren veel vernieuwingen ge-
bracht. Op alle gebieden van techniek, kwaliteit, product 
toepassingen en product mogelijkheden maar ook in  
duurzaamheid en esthetica. Met als doel de eindgebrui-
ker meer en beter van dienst te zijn.

De daken van Ruukki zijn van Scandinavische kwaliteit. Of 
u van plan bent om te renoveren of een nieuw huis wilt 
bouwen, onze uitgebreide keuze in daken garandeert, dat 
u een mooie, duurzame en eenvoudig te onderhouden 
oplossing zult vinden. In combinatie met onze regenwa-
tersystemen en veiligheidsproducten voor het dak, heeft u 
een stijlvol en functioneel pakket tot in het kleinste detail.
De dakbedekkingen van Ruukki zijn in vele modellen 

beschikbaar, zodat er voor iedere omgeving iets te vinden 
is, modern of traditioneel.

Een keuze waarmee je makkelijk kan leven

De stalen dakbedekkingen van Ruukki zijn waterdicht, 
licht en gaan jarenlang mee. Dankzij het ontwerp en het 
toegepaste materiaal kunnen ze bovendien probleemloos 
en eenvoudig worden onderhouden.

Brede productkeuze om aan uw behoeften te voldoen

Kwaliteitsklassen
De dak- en gevelsystemen van Ruukki en hun kwaliteitsklassen – een belofte, die u 
kunt vertrouwen.

Ruukki 50 Plus
De kwaliteitsklasse Ruukki 50 Plus 
betekent, dat wij 50 jaar techni-
sche garantie en 25 jaar esthetische  
garantie bieden. De producten van 
deze kwaliteitsklasse onderscheiden 
zich door de grootste duurzaamheid 
en het meest karakteristieke design 
onder de op de markt verkrijgbare 
oplossingen.

Ruukki 40 
De kwaliteitsklasse Ruukki 40 Plus 
betekent, dat wij 40 jaar tech-
nische garantie en 15 jaar esthe-
tische garantie bieden. De pro-
ducten van deze kwaliteitsklasse 
kenmerken zich door uitstekende 
prestaties en zijn geschikt voor alle  
dakbedekkings-projecten.

Ruukki 30
De kwaliteitsklasse Ruukki 30 Plus 
betekent, dat wij 30 jaar technische 
garantie en 10 jaar esthetische ga-
rantie bieden. 
De producten van deze kwaliteits-
klasse bieden een zeer goede, be-
taalbare en betrouwbare keuze voor 
diverse behoeften en verwachtin-
gen.  

Voor verdere inlichtingen, kunt u contact opnemen met uw dealer of bezoek:

www.ruukki.nl
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INNOVATIEF UITERLIJK

GROENER, BETER - HOOGWAARDIG STAAL EN BIOLOGISCHE MATERIALEN.

EENVOUDIG GEBRUIK

Producten met GreenCoat van Scandinavische kwali-
teit, hebben onmiskenbaar een gunstige invloed op 
het leefmilieu, kenmerken zich door hoge kwaliteit, 
lange levensduur, hoge krasbestendigheid en ze be-
perken de ecologische belasting. Terwijl staal met een 
kleurbewerking alleen beschikbaar is als chroomlo-
ze producten, gaat GreenCoat verder. Daarom is het  

merendeel van de producten van GreenCoat bewerkt 
met een coating gebaseerd op de Bio-based Technology 
(BT), waarbij een aanzienlijk deel van de traditionele 
fossiele elementen vervangen wordt door biocompo-
nenten. Deze unieke, gepatenteerde oplossing verkleint 
de ecologische voetafdruk van de producten van Green-
Coat aanzienlijk. 

Dankzij de innovatieve kleurbewerking, mogelijkheden 
voor totale recycling en in overeenstemming met de voor-
schriften REACH en tal van andere ecologische certificaten 
biedt GreenCoat de ideale, langdurige oplossing voor ge-
bouwen.

De producten van GreenCoat zijn uitstekend bestand tegen 
corrosie, uv-straling en krassen. Er is een uitgebreide ga-
rantie beschikbaar, die gebaseerd is op 40 jaar testervaring 
in de buitenomgeving. Bouwers kunnen werken met een 
licht materiaal, waarmee makkelijk wordt gewerkt, zelfs als 

de temperatuur daalt tot -15 °C. De producten van Green-
Coat worden aangeboden in aantrekkelijke kleuren en uit-
voeringen.

In ieder klimaat ter wereld helpt GreenCoat bij het vervaar-
digen van innovatieve, weerbestendige gebouwen voor 
een groenere woonruimte. De producten van Greencoat 
zijn uitstekend bestand tegen corrosie, uv-straling en heb-
ben een erg goede mechanische weerbaarheid. Er is een 
uitgebreide garantie beschikbaar.

Omdat het publiek steeds meer de nadruk legt op een ecolo-
gisch houdbare toekomst, wordt staal met een kleurcoating 
voor de bouwindustrie steeds belangrijker. De producten 
van GreenCoat bieden architecten en ontwerpers een grotere 
vrijheid. GreenCoat biedt een interessante keuze dankzij een 
grote keuze aan kleuren en uitstralingen van het oppervlak 

in combinatie met ecologisch houdbare producten. Het staal 
van GreenCoat met kleurcoating is het perfecte materiaal 
voor gebouwen met een modern ontwerp, maar ook voor 
traditionele gebouwen, woonhuizen,kantoren, chalets, ma-
gazijnen en andere utiliteitsgebouwen. 

Staal met kleurcoating wordt gekarakteriseerd door een 
laag gewicht en grote sterkte. Daarbij is dit materiaal ui-
terst onderhoudsarm. Dit resulteert in een korte bouwduur 
en eenvoudige verwerking op de bouwplaats. Dit materiaal 
biedt een perfecte oplossing zowel voor nieuwbouw als voor 
renovaties of aanbouwen. De producten van GreenCoat zijn 

dankzij de stabiele hoge kwaliteit zeer geschikt voor indus-
triële verwerking. Ons staal, dat zich buitengewoon mak-
kelijk laat vormen, kan met de hand bewerkt en verwerkt 
worden in het kader van veeleisende procedures en bij tem-
peraturen tot -15 °C, zonder het ontstaan van beschadiging 
van het staal of de kleurcoating.

1. Unieke combinatie van staal en coating
  Producten van GreenCoat worden gemaakt van Scandi-

navisch staal van de hoogste kwaliteit, dat over de hele 
wereld bekend staat als het beste staal op de markt. Al 
onze coatingen zijn bijzonder vanwege de technische ei-
genschappen. Daarbij is het merendeel van de producten 
van GreenCoat voorzien van een gepatenteerde opper-
vlaktebewerking op basis van biomaterialen.

 2.  Gepatenteerde toptechnologie voor een groenere 
woonomgeving 

  Het merendeel van de producten van GreenCoat is bewerkt 
met een coating gebaseerd op de Bio-based Technology 
(BT), waarbij een aanzienlijk deel van de traditionele fos-
siele elementen vervangen wordt door biocomponenten. 
Dankzij deze technologie, die SSAB heeft laten patente-
ren, heeft Ruukki als enige een coating met een hoog 

10 REDENEN VOOR DE PRODUCTEN VAN GREENCOAT

We presenteren u: percentage aan biologisch hernieuwbare componenten. 
Al onze producten voldoen verder natuurlijk aan de wet-
telijke vereisten van de voorschriften REACH. Dat verkleint 
de impact op het leefmilieu en ondersteunt een groenere 
woonomgeving.

3.  Langere levensduur en hoogste kwaliteitscoating voor 
alle weersomstandigheden

  De producten van GreenCoat behouden gedurende lange 
tijd hun kleur en weersbestendige coating, die beschermt 
tegen corrosie, witte roest, uv-straling, krassen en aan-
slag van vuil, waardoor de eisen voor het onderhoud af-
nemen.

4.  Uitstekende bewerkbaarheid – zelfs met de hand
  De producten van GreenCoat kunnen eenvoudig worden 

gevormd, gebogen, gesneden, geperforeerd en geprofi-
leerd, zodat complexe vormen kunnen worden vervaar-
digd.

5. Breed kleuraanbod
  GreenCoat is beschikbaar in tal van heldere kleuren met 

een exclusieve uitstraling van het oppervlak. Naar wens 
kunnen ook speciale kleuren worden besteld.

6. Vormbaarheid tot -15° C
  Sommige producten van GreenCoat kunnen bewerkt 

worden bij temperaturen onder nul, wat montage mo-
gelijk maakt gedurende het hele jaar en daardoor dus 
efficiënter is.

7. Hertoepasbaarheid van de kleuren
  De producten van GreenCoat gebruiken voor het opper-

vlak een coating met een zeer kleine kleurtolerantie, die 
een kleurconsistentie tussen de verschillende beplatin-
gen garandeert.

8. Grondig getest in de buitenomgeving
  Meer dan 40 jaar van uitgebreide testen in buitenomge-

vingen op plaatsen overal ter wereld garandeert, dat de 
producten van GreenCoat bestand zijn tegen de zwaarste 
weersomstandigheden van wind, regen, sneeuw, zout 
water, ijs, uv-straling, hoge vochtigheid en storm. 

  Om de kwaliteit te garanderen test Ruukki in een werke-
lijke buitenomgeving. Daarom wordt er meer aangebo-
den dan vereist en voorgeschreven door de EU.

 9. Zuiver staal
  Producten van GreenCoat zijn gemaakt van staal van 

Scandinavische kwaliteit en dankzij de strengste toleran-
ties en uitstekende consistentie behoren ze tot de zuiver-
ste ter wereld.

10. Gegarandeerde parameters
  Voor alle producten van GreenCoat geldt een complexe 

waarborging van garanties voor de afgegeven parame-
ters. Dus een kwaliteit  waarop en waarmee u kan 
bouwen.
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RUUKKI FRIGGE
Het hart van uw huis

Ruukki® Frigge is een moderne modulaire dakpanplaat, 
die perfect past bij de huidige architecturale trends en 
die voldoet aan de wensen van alle klanten. Ruukki ® 
Frigge is het resultaat van een samenwerking van het in-
novatieteam met klanten, dakdekkers en dealers. Deze 
samenwerking heeft geresulteerd in een product met vele 
unieke eigenschappen, die een positieve werking hebben 
op het montageproces, uiterlijk en gebruik van het dak. 

De belangrijkste kenmerken:
•  modulariteit zorgt ervoor dat het dak gemakkelijk te 

vervoeren en te monteren is en de hoeveelheid restafval 
tot een minimum wordt beperkt

•  symmetrische vorm staat toe dat montage in elke richt-
ing mogelijk is. Zowel van links naar rechts als van re-
chts naar links

•  groot steunvlak op de panlatten verhoogt de weerstand 
tegen schade tijdens montage en zorgt tevens voor een 
eenvoudigere montage van de accessoires

•  de contour gesneden voorzijde van de plaat verbetert de 
esthetica van de dakvoet

•  speciale montageposities zorgen ervoor dat de schro-
even op de juiste plaats komen tijdens installatie

Totale hoogte:  41 mm

Panlengte: 350 mm

Werkende breedte: 1 185 mm

Totale breedte: 1 213 mm

Minimale helling: 9°

M2 per element 0,83 m2 Finnera Ruukki 40 has 40-year technical warranty

Frigge Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Frigge Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Frigge Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.
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Donkerbruin

Donkerrood Terracotta

AntracietZwart

Beschikbare kleuren:

Chocolade-
bruin

Donkergrijs

Nieuw
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AntracietZwart

Beschikbare kleuren:

Finnera Ruukki 40 has 40-year technical warranty
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Donkergrijs

Glad oppervlakg 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 yDrie kleureng 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 Twee 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

RUUKKI HYYGGE
Een eenvoudige vorm van geluk

Ruukki® Hyygge is een innovatieve dakbedekking die, 
dankzij het eenvoudige en elegante ontwerp, één van de 
modernste architecturale trends vormt. Het product is ver-
krijgbaar in de uitvoering: met groeven, waardoor het mo-
gelijk is om twee verschillende dakpatronen te creëren. Een 
speciaal ontworpen systeem met originele accessoires vormt 
een aanvulling op het esthetische uiterlijk van het dak en 
zorgt voor een goede afwerking. Elementen voor veiligheid 
en andere accessoires vormen een aanvulling op het aanbod 

van de complete daken van Ruukki® Hyygge. Hyygge vlakke 
panelementen zijn uniek in zijn soort. Volledig gepaten-
teerd vanwege zijn innovatieve manier van verdekt beves-
tigen en systematisch in elkaar schuiven van de elementen. 
Dit maakt Hyygge het enige vlakke panelement in Europa 
zonder zichtbare bevestiging. Neem daarnaast het strakke 
en tegenwoordig veel gekozen vlakke panmodel en u hebt 
een daksysteem wat zich onderscheidt van de rest.

Ruukki® Hyygge met groeven

Unieke kenmerken van Ruukki® Hyygge

Ruukki Hyygge 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.

Totale breedte:

Werkende breedte:

Totale hoogte:

Werkende hoogte:

Minimale helling:

M2 per element:

1 200 mm

1 178 mm

343 mm

290 mm

25˚

0,341 m2
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Finnera Ruukki 40 has 40-year technical warranty

Beschikbare kleuren:

1140 mm
705 mm

330 mm

FEB = Front-Edge
 B

end
in
g
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RUUKKI FINNERA
Het meest intelligente dak, dat ooit heeft bestaan

Het innovatieve design van Finnera maakt uw stalen 
dak niet alleen mooi, maar ook extreem duurzaam en 
praktisch. De revolutionaire Front-Edge bending van het 
product maximaliseert de weersbestendigheid en maakt 
zelfs in het modulaire formaat een bewonderenswaar-
dig naadloze dakbedekking mogelijk. Dat betekent, dat u 
uit voorraad een kant-en-klaar  pakket van topkwaliteit 
ontvangt, zodat uw complete dakproject zo eenvoudig 

en zorgeloos mogelijk uitgevoerd kan worden. Finnera is 
verkrijgbaar in de kwaliteitsklasse Ruukki 40. 
Door de unieke FEB oplossing maar ook de vormgeving 
van de typische pan heeft u grote vrijheid in montage. 
Het maakt niet uit of u van boven, onder, links of rechts 
legt. Daarnaast stelt het u in staat om de montage uit te 
voeren met minimale inzet van arbeid en met weinig ver-
liezen door de handzame modulaire elementen.

Donkerbruin

Donkerrood Terracotta

AntracietZwart Chocolade-
bruin

Donkergrijs

Totale breedte:

Werkende breedte:

Totale hoogte: 

Werkende hoogte:

Panlengte:

Minimale helling:

M2 per element:

1190 mm

1140 mm

705 mm

660 mm

330 mm

14˚

0,75 m2

Finnera Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.

FEEL IT
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UNIEK FEB
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Langs de golflijn ge
sned

en

1125 mm

850-8200 mm

Totale breedte: 

Werkende breedte:

Maximale lengte:

Minimale lengte:

Panlengte: 

Minimale helling:

1153 mm

1125 mm

8200  mm

850 mm

350 mm

9˚

350 mm
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RUUKKI ADAMANTE
Stijl is alles wat telt en karakter is wat u krijgt.

Wij hebben Ruukki Adamante ontwikkeld voor iedereen, 
die een manier zoekt om de unieke stijl van zijn huis te 
benadrukken. Het dak Adamante, zal uw behoefte aan 
schoonheid en harmonie perfect vervullen. Eenvoudig te 
installeren, gemakkelijk te gebruiken, net als alle stalen 
Ruukki-daken, werd Adamante ontworpen om uw leven 

gemakkelijker te maken. 
Adamante is verkrijgbaar in de kwaliteitsklassen Ruukki 
50 Plus, Ruukki 40 en Ruukki 30. U zult uw buren versteld 
doen staan, door te kiezen voor kwaliteit met dit karak-
tervolle en traditioneel lijkend dakpannen dak.

Donkerbruin

Donkerrood Terracotta

AntracietZwart Chocolade-
bruin

Donkergrijs

Beschikbare kleuren:

Adamante Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Adamante Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Adamante Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.
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RUUKKI MONTERREY GRAND
Elegant en aantrekkelijk

Ruukki Monterrey Grand geeft uw dak een vleugje ele-
gantie. Het design creëert een traditionele uitstraling van 
een pannendak, maar met een golf hoger dan die van de 
voormalige Monterrey.

De Monterrey Grand komt in drie kwaliteitsklassen -
Ruukki 50 plus, Ruukki 40 en Ruukki 30.

Beschikbare kleuren:

1100 mm

850-8000 mm350 mm

Totale breedte: 

Werkende breedte:

Maximale lengte:

Minimale lengte:

Panlengte: 

Minimale helling:

1 180 mm

1 100 mm

8 000 mm

850 mm

350 mm

9˚

Donkerbruin

Donkerrood Terracotta

AntracietZwart Chocolade-
bruin

Donkergrijs

Monterrey Grand Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Monterrey Grand Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Monterrey Grand  Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.
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Nieuw
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Optioneel

Metallic

Ruukki Classic SR35-475C

Beschikbare kleuren:

AntracietZwart Chocolade-
bruin

Donkergrijs

GrijsDonkerrood

Ruukki Classic is een hoogwaardig stalen dak met een 
unieke uitstraling. Het profiel lijkt op de traditionele ge-
felste dakbedekkingen, maar is tegelijkertijd modern en 
stijlvol. Het past bij een grote variëteit van architectoni-
sche stijlen en vormt een uitstekende keuze voor plattere 
daken. Als u een tijdloze en langblijvende schoonheid 
zoekt, kiest u voor Ruukki Classic. Het is een robuust pro-

fiel en eenvoudig te onderhouden. Het heeft ook een zeer 
gedetailleerde afwerking. Ruukki Classic is verkrijgbaar in 
de kwaliteitsklassen: Ruukki 50 plus, Ruukki 40 en Ruukki 
30/Ruukki 30 matt.

Classic C is ook verkrijgbaar in kwaliteitsklasse Ruukki 50 
Plus metallic matt met een staaldikte van 0,6 mm.

RUUKKI CLASSIC SR35-475C
Robuust maar mooi

Totale breedte:  

Werkende breedte:

Maximale lengte:

Minimale lengte:

Minimale helling:

505 mm

475 / 478 mm

10 000 mm

800 mm

8˚

Classic Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Classic Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Classic Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

Akoestisch vilt
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800-10 000 mm

475/478
 mmRuukki Classic C en D zijn beide ver-

krijgbaar in alle drie de Ruukki 
kwaliteitsklassen. Ook kan het 

akoestisch vilt voor zowel Clas-
sic C als voor Classic D geleverd 
worden. De Classic M (Micro-
profiel) kan alleen besteld 
worden als type C, maar de 

Microprofilering kan wel samen 
in combinatie met akoestisch vilt 

besteld worden.
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Optioneel

800-10 000 mm
475/4

78 m
m
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Beschikbare kleuren:

AntracietZwart Chocolade-
bruin

Donkergrijs

GrijsDonkerrood
Totale breedte:

Werkende breedte:

Maximale lengte:

Minimale lengte:

Minimale helling:

505 mm

475 / 478 mm

10 000 mm

800 mm

8˚

De Classic SR35-475D is karakteristiek met twee evenwi-
jdige groeven aan de bovenkant, waardoor het uiterlijk 
verschilt van de Classic SR35-475C.
Ruukki Classic is een hoogwaardig stalen dak met een 
unieke uitstraling. Het profiel lijkt op de traditionele ge-
felste dakbedekkingen, maar tegelijkertijd modern en 
stijlvol. Het is geschikt voor veel architectonische stijlen 

en is een uitstekende keuze voor plattere daken. Als u 
een tijdloze en langblijvende schoonheid zoekt, kiest u 
voor Ruukki Classic. Het is robuust en eenvoudig te onder-
houden en heeft ook een zeer gedetailleerde afwerking.
Classic D is ook verkrijgbaar in kwaliteitsklasse 
Ruukki 50 Plus metallic matt met een staaldikte van 0,6 
mm.

RUUKKI CLASSIC SR35-475D
Robuust maar mooi

Classic Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Classic Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Classic Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

 

Akoestisch vilt

2 evenwijdige gr
oev

en

Metallic

Ruukki Classic SR35-475D
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Beschikbare kleuren: 
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600-12 000 mm

1 129 mm

DonkerbruinAntracietZwart

Sneeuw wit

Donkergrijs

Wit  
aluminium

Donkerrood Terracotta

Totale breedte:

Werkende breedte:

Minimale lengte:

Maximale lengte:

Minimale helling:

1 129 mm

1 095 mm

600 mm  

12 000 mm

6˚ Classic Ruukki 50 Plus heeft een technische garantie van 50 jaar.
Classic Ruukki 40 heeft een technische garantie van 40 jaar.
Classic Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

Het T20 profiel biedt een strakke oplossing voor veelzijdi-
ge dak- en geveltoepassingen, beginnende met moder-
ne particuliere huizen tot de renovatie van boerderijen 
of schuren. Dankzij de lineaire en strakke vorm van de 
platen is het T20 profiel esthetisch aantrekkelijk en een-
voudig te installeren, niet alleen bij nieuwe gebouwen, 
maar ook bij bestaande daken. Het T20 profiel biedt drie 
kwaliteitsklassen: Ruukki 50+, Ruukki 40 en Ruukki 30. 
Een typisch toepassingsvoorbeeld voor het T20 profiel 

Ruukki 50+ is een modern, functioneel gebouw, dat een 
gladde en gestroomlijnde buitenbekleding vereist. Het 
T20 profiel in kwaliteitsklasse Ruukki 40/30 wordt vooral 
toegepast in de  landbouwsector.

PROFIEL T20
Voor elke constructie

Chocolade-
bruin
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500 - 13500 mm

1 080 mm
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QUALITY CLASS

Beschikbare kleuren:

Totale breedte:

Werkende breedte:

Minimale lengte:

Maximale lengte:

Minimale helling:

1 080 mm

1 035 mm

500 mm  

13 500 mm

6˚ T35 Ruukki 30 heeft een technische garantie van 30 jaar.

PROFIEL T35
Voor elke constructie

Het T35 profiel is ontworpen voor daken en gevels in de 
agrarische, commerciële en industriële sector. Het T35 
profiel is een ideale keuze als snelheid en functionaliteit 
sleutelwoorden zijn.

Het T35 profiel kan geleverd worden in de kwaliteitsklasse 
Ruukki 30. 

DonkerbruinAntracietZwart

Sneeuw wit

Donkergrijs

Wit  
aluminium

Donkerrood Terracotta

Chocolade-
bruin
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Alleen leverbaar als coil. Minimale bestelhoeveelheid 
2x15 m

Staal: 6
70 mm

Alumini
um: 610

 mm
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Beschikbare kleuren:

Ruukki Emka 0,6 Staal GreenCoat 

Ruukki Emka 0,8 Aluminium Hard Coat Satin 25 Rolbreedte: 

Werkende breedte:

Dikte: 

Zinkmassa:

Minimale helling :

670 mm (Staal) 
610 mm (Aluminium)

595 mm (Staal) 
535 mm (Aluminium)

0,60 mm (Staal) 
0,80 mm (Aluminium)

350 g/m2 (Staal)  

3,7˚

Wit  
Aluminium

Raamgrijs

Raamgrijs

Chocoladebruin

Zwart Grijs  
Aluminium

Lichtgroen

RoodDonkergrijs

Donkergrijs

Antraciet

Wit  
Aluminium

ZwartRood

Ruukki Emka 0,6 Steel GreenCoat heeft een technische garantie van 50 jaar.                          
Ruukki Emka 0,8 Aluminium Hard Coat Satin 25 heeft een technische garantie van 40  jaar.

COILS VOOR MACHINAAL  
GEFELSTE DAKEN

De machinaal gefelste daken van Ruukki zijn geschikt voor 
uitdagende gebouwen en renovatieprojecten. Ze kunnen 
uiteraard ook gebruikt worden voor moderne architecto-
nische constructies.

Een indrukwekkend resultaat wordt gegarandeerd zowel
door hoogwaardige materialen als door uitstekende pro-
ducten voor de afwerking van het geheel.  

Een teken van ambacht
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ACCESSOIRES
Alles vervaardigd met dezelfde precisie

Afwerking, ventilatie en andere acces-
soires

Door de keuze van Ruukki’s accessoires krijgt u een 
dak, dat tot het laatste detail stijlvol en functioneel 
is. Deze accessoires worden uit hetzelfde basismate-
riaal als de dakplaten vervaardigd aan de hand van 
moderne productiemethodes. Dit zorgt ervoor dat ze 
specifiek en precies op maat zijn met een uniforme 
kwaliteit. Het gebruik van deze eigen afwerkprofie-
len garandeert een strakke en perfecte uitstraling 
van uw dak.

Een compleet dak bestaat niet alleen uit nokken, 
windveren en muurplaatafwerking. Het omvat ook 
een dakgootsysteem, ventilatie, afdichtingen en 
bevestigingselementen. Al deze accessoires zijn ver-
krijgbaar bij Ruukki en u kunt bij de keuze zeker 
zijn, dat uw dak compleet is en over een uniform 
hoge kwaliteit beschikt.

Producten voor de veiligheid van het 
dak

Ruukki’s daken zijn duurzaam en onderhoudsvriende-
lijk. Een dak moet veilig zijn. Al is het dak onderhouds-
arm, het dak dient bereikbaar te zijn voor eventuele 
werkzaamheden, zonder onnodig risico te lopen. Lad-
ders, dakbruggen en sneeuwvangers van Ruukki zijn vei-
lige en kwaliteitsvolle oplossingen voor alle daken. Onze 
dak- veiligheidsproducten zijn zowel in kleur als gegal-
vaniseerd verkrijgbaar.

Neem voor verdere inlichtingen alstublieft contact op 
met uw dealer of bezoek www.ruukki.nl.

Onze technische ondersteuning omvat ook professioneel 
advies en technische materialen zoals installatiehand-
leidingen en productbladen.

Compleet dakgootsysteem

Bescherming tegen 
sneeuw

Dakafwerking
Onderaanzicht

Unieke  
afwerkprofielen

Originele  
afwerkprofielen

Veilige dakbruggen

Effectieve  
ventilatie
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Vlakke nok
RA1AR
2000 mm

Halfronde nok
RA1BRO
2100 mm

Halfronde nok
klein
RA1BROS
2100 mm

Windveer
RA1BG
2000 mm

Muurplaatafwerking
130RA1BE
2000 mm

Kilgoot 625
625RA1BV
2000 mm

Eindkap voor ronde nok
RA12E

Universele ondernok 
RA3FUNI50.

Reparatieverf
RA6RP

Dakdoorvoer Monterrey Grand 
RA4L

Dakdoorvoer Hyygge 
RA4L

Dakdoorvoer
Finnera 
RA4LS

Dakdoorvoer Adamante 
RA4LS

Dakdoorvoer Classic 
standaard ø160
RA4LS35475

Dakdoorvoer Classic  
XL ø250 
RA4LS35475

Ventilatiedoorvoer ø 110 
ongeïsoleerd

Ventilatiedoorvoer ø 125 
geïsoleerd

Ventilatiedoorvoer ø 160 
geïsoleerd

Spedec-SW 4,8 x 28  
en 4,8 x 35

TORX schroef

Dampdoorlatende 
waterdichte onderdakfolie
Ruukki 125gr / Ruukki 140gr / 
Ruukki 170gr

156

24

60

224
320

50

∩ 50

∩ 44

40

170
6535

230

∩ 97
15

15

15

141

30

30

137

75

300

12,5

opmerking: U ziet hier slechts een beperkte weergave van onze beschikbare accessoires maar we hebben vele andere soorten 
en modellen passend bij onze producten en uw gebouw ofwel uw wensen. Tevens kunnen wij in onze eigen zetterij delen naar 
wens voor u profileren in hetzelfde materiaal.
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SIBA

Terracotta WitDonkerbruin DonkerroodZilver  
metallic

Zwart Chocolade-
bruin

Donkerzilver 
metallic

Verkrijgbare kleuren:

Donkergrijs

Origineel Zweeds dakgootsysteem

Een dak met dakgootsysteem – een functioneel pakket. 
Het dakgootsysteem voert effectief het regenwater van het 
dak af. De voorgefabriceerde onderdelen passen precies, 
zijn waterdicht en eenvoudig te installeren. Ze worden 
vervaardigd van dubbelzijdig gecoat gegalvaniseerd staal.

Ronde vormen reduceren plekken, waar vuil zich kan vast-
zetten. De gootbeugels zijn stabiel en hebben het voor-
deel, dat ze gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden. 
Het Siba-systeem biedt een garantie van 30 jaar.

2000 / 4000 / 6000 mm

Diameter 125 en 15
0 m

m

Hard Coat Glossy 3
5 

mµ
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De snelste en eenvoudigste manier om 
een nieuw dak te krijgen.
De eenvoudigste manier om een nieuw dak te installeren 
of een bestaand dak te renoveren is om voor een Ruukki 
dak te kiezen.

Zo eenvoudig is het:
1. Maak kennis met ons productenportfolio. Kies op  

www.ruukki.nl uw favoriete product en stuur ons ver-
volgens een offerteaanvraag.

2. Uw Ruukki dealer zal u een offerte toezenden.

3. Maak samen met ons een leveringsplan of  
montageafspraak.

4. Binnen de kortst mogelijke tijd zal uw dak geleverd en 
gemonteerd worden.

Een compleet dak omvat:

• Dakplaten

• Dakgootsystemen

• Afwerkprofielen

• Bevestigingsmaterialen

• Afdichtingsmaterialen

• Dakveiligheidsproducten

Koop alleen originele Ruukki-producten. 
Controleer het identificatiekenmerk op de onderkant
van de elementen

De originele Ruukki-producten worden  
gemarkeerd met de volgende markeringen:
Produced by Ruukki Construction. ruukki 30
Produced by Ruukki Construction. ruukki 30 matt
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat ruukki 40
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat ruukki 50+
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat ruukki 50 plus metallic

MET RUUKKI KUNT U ZICH OP DE BELANGRIJKE 
DINGEN IN UW LEVEN CONCENTREREN.
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Ruukki kleurmogelijkheden

Productnaam Coating

Adamante

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT 
/GreenCoat Pural BT

RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 30 Polyester
/PolyesterRough Matt

RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Monterrey Grand

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT 
/GreenCoat Pural BT

RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 30 Polyester
/PolyesterRough Matt

RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Hyygge 

Ruukki 40 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR33 
Zwart

Finnera

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Frigge

Ruukki® 50 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

RR33 
Zwart

RR32 
Donker-

bruin

Ruukki® 40 Polyester RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

RR33 
Zwart

RR32 
Donker-

bruin

Ruukki® 30 Polyester 
/PolyesterRough Matt

RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

RR33 
Zwart

RR32 
Donker-

bruin

Productnaam Coating

Classic C / D / Silence or M (Microprofillation)

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT RR2H3 
Antraciet

RR22 
Grijs

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

Ruukki® 50 Plus HIARC Matt
RR41 

Donker-
zilver

RR33 RR33 RR887

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR22 
Grijs

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

Ruukki® 30 Polyester 
/PolyesterRough Matt

RR2H3 
Antraciet

RR22 
Grijs

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

Profil T20

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT 
/GreenCoat Pural BT

RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin
 

Ruukki® 30 Polyester Rough Matt RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 30 Polyester RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

RAL 9006 
Wit Alu-
minium

RAL 9010 
Sneeuwwit

Profil T35

Ruukki® 30 Polyester RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

Ruukki® 30 Polyester Rough Matt RR2H3 
Antraciet

RR23 
Donkergrijs

RR29 
Donker-

rood

RR32 
Donker-

bruin

RR33 
Zwart

RR750 
Terracotta

RR887 
Chocolade-

bruin

RAL 9006 
Wit Alu-
minium

RAL 9010 
Sneeuwwit

Kleine rollen voor machinaal gefelste daken

Ruukki Emka 0,6 Green Coat RAL 7021 
Antraciet

RAL 7024 
Donkergrijs

RAL 7040 
Raamgrijs

RAL 3009 
Rood

RAL 8017 
Chocolade-

bruin

RAL 9005 
Zwart

RAL 9006 
Wit Alu-
minium

RAL 9007 
Grijs 

Aluminium

RAL 6021 
Lichtgroen

Ruukki Emka 0,8 Hard Coat Satin 25 RAL 7024 
Donkergrijs

RAL 7040 
Raamgrijs

RAL 3009 
Rood

RAL 9005 
Zwart

RAL 9006 
Wit Alu-
minium

NIEUW

NIEUW
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Nieuw

475

32

SR35-475D

5 x 225 = 1125

30,0

25,0

225,0

~1153

TS55-350-1125

28,5

 8 x 136,9 = 1095

71,5

17T20-29W-1095

6 x 190 = 1140

190

30

22

TS52-330-1140

Nieuw

• Classic D
Felshoogte 32 mm
Werkende breedte 475/478 mm
Totale breedte  505 mm
Maximale lengte 10 000 mm
Minimale lengte 800 mm
Materiaaldikte 0,50 mm
Zinkmassa 275 g/m²

• Adamante™
Totale hoogte 55 mm
Panlengte 350 mm
Werkende breedte 1125 mm
Totale breedte  1153 mm
Maximale lengte 8200 mm
Minimale lengte 850 mm
Materiaaldikte 0,50 mm
Zinkmassa 275 g/m²

•  Classic C
 Felshoogte 32 mm
 Werkende breedte 475/478 mm
 Totale breedte  505 mm
 Maximale lengte 10 000 mm
 Minimale lengte 800 mm
 Materiaaldikte 0,50 mm
 Zinkmassa 275 g/m²

• Profil T20
Totale hoogte 18 mm
Werkende breedte 1095 mm
Totale breedte  1129 mm
Maximale lengte 12000 mm
Minimale lengte 600 mm
Materiaaldikte 0,50 mm 
Zinkmassa 275 g/m²

• Finnera
Totale hoogte 52 mm
Panlengte 330 mm
Werkende breedte 1140 mm
Totale breedte  1190 mm
Werkende hoogte 660 mm
Totale lengte  705 mm
Materiaaldikte 0,50 mm
Zinkmassa 275 g/m²

• Profil T35
Totale hoogte 34 mm
Werkende breedte 1035 mm
Totale breedte  1080 mm
Maximale lengte 13500 mm
Minimale lengte 500 mm
Materiaaldikte 0,50 mm 
Zinkmassa 275 g/m²

• Hyygge
Totale hoogte  26 mm
Werkende breedte 1178 mm
Totale breedte  1200 mm
Werkende hoogte 290 mm
Totale lengte  343 mm
Materiaaldikte 0,6 mm 
Zinkmassa 275 g/m²

PA
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 120 
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 1
1 

 3
0  237 TS41-350-1185

• Frigge
Totale hoogte 41 mm
Panlengte 450 mm
Werkende breedte 1185 mm
Totale breedte  1213 mm
Werkende hoogte 660 mm
Totale lengte  725 mm
Materiaaldikte 0,50 mm
Zinkmassa 275 g/m²

• Monterrey Grand
Totale hoogte 54 mm
Panlengte 350 mm
Werkende breedte 1100 mm
Totale breedte  1180 mm
Maximale lengte 8000 mm (8200 mm)
Minimale lengte 850 mm (750 mm)
Materiaaldikte 0,50 mm 
Zinkmassa 275 g/m²

1180

1100

24

30

183.3

Szerokość  całkowita

Szerokość efektywna
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Opmerkingen:



Ruukki Express Holland / SDS Ommen Systemen & Projecten B.V. 
+(31)529 45 00 00, www.sdsommen.nl, info@sdsommen.nl

Copyright© 2020 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.
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