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Dom pod bezpečnou strechou, to je sen, ktorý  

v Ruukki pomáhame splniť. Ponúkame 

kompletné riešenia produktov a služieb, 

týkajúcich sa striech. Preto sme vytvorili Ruukki 

Classic Design – do detailov dotiahnutý vzor 

klasickej krásy, ktorý inšpiruje predstavivosť 

a umožňuje ideálne farebné a estetické zladenie, 

a to nezávisle na architektonickom štýle. 

Spája v sebe funkčnosť a inovačné technológie 

v jednom kompletnom systéme. Dom pod 

strechou, overenou v drsnom škandinávskom 

podnebí, vytvára atmosféru rodinného tepla 

a stáva sa bezpečnou oázou na dlhé roky.

Využite široké projekčné možnosti  

a užite si slobodu, akú zaručuje  

dokonale navrhnutá strešná krytina.

SLOBODA VOĽBY
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Umikátne vlastnosti Ruukki® Classic Design

Výška vlny 32 mm

Efektívna šírka 475 mm, 355 mm, 271 mm

Celková šírka 512 mm, 392 mm, 308 mm

Maximálna dĺžka 10 000 mm

Minimálna dĺžka 200 mm*

Minimálny sklon 6°

Minimálny sklon strechy  
pri pozdĺžnom spájaní

14°

Priečne prekrytie 200 mm

Rozozstup latí 250 mm

Trieda kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40

Technické údaje

RUUKKI® CLASSIC DESIGN

Antikondenzačná  protihluková vrstva

Antikondenzačná protihluková vrstva dokáže 
stlmiť hluk napr. dažďa dopadajúceho 
na krytinu s intenzitou 6dB, čím ďalej 
prispieva k akustickej pohode  
v podkrovnom priestore.

Ruukki® Classic Design vysoko kvalitná strešná krytina, ktorá sa vyznačuje výnimočným designom.  

Nadčasový štýl krytín so stojatou drážkou dokonale zapadá do klasického aj moderného architektonického 

usporiadania. Prepracované technologické riešenia zaručujú trvanlivosť a spoľahlivosť a vytvárajú 

neobmedzené možnosti pre realizáciu predstáv investorov a architektov.

3 šírky 
šablón

3 možnosti  
prevedenia povrchu

Estetický 

vzhľad

Zaoblené 
hrany

Ľahšia montáž  

a demontáž

* diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov,  
ktoré je nutné oddeliť až na stavbe.
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3 možnosti prevedenia povrchu

Rôzne možnosti prevedenia povrchu šablón (s hladkým povrchom, s mikroprofiláciou, s pozdĺžnymi prelismi) 

zaručujú výber prispôsobený projektu a individuálnym estetickým preferenciám.  

Rôzne šírky šablón

Zaoblené hrany

Zaoblené hrany zvyšujú bezpečnosť pri montáží krytiny a účinne znižujú riziko zranenia.

Estetický vzhľad

Ohyb prednej hrany a jedinečný kryt stojatej drážky s logom Ruukki zvyšujú estetickú hodnotu krytiny.

Ľahšia montáž a demontáž

Špeciálne zrezaný spodný zámok a montážna lišta uľahčujú demontáž šablón, napríklad pri dodatočnej 

montáži strešného okna.

Trieda kvality

Surovina

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

Strešná krytina Classic Design je vyrábaná v triede kvality Ruukki 50+, ktorá 

sa vyznačuje maximálne odolnou povrchovou úpravou s technickou zárukou 

50 rokov a estetickou zárukou 25 rokov.

Ruukki Classic Design je produkt vyrobený z ocele potiahnutý organickými 

povrchovými úpravami GreenCoat®, využívajúce patentovanú technológiu 

BT (Bio-based technology), v ktorej bola veľká časť tradičných ropných 

prísad nahradená švédskym repkovým olejom, ktorý je bezpečný pre životné 

prostredie.
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SLOBODA V PROJEKTOVANÍ

Konštrukcia a estetika krytín Ruukki Classic Design 
inšpiruje predstavivosť a ponúka širokú škálu 
projekčných možností. Univerzálny štýl a možnosť 
výberu jedného z niekoľkých najobľúbenejších 
farebných odtieňov zaručujú dokonalé prispôsobenie 
a realizáciu v súlade s pôvodnou predstavou. Vďaka 
možnosti objednať si veľmi krátke šablóny - 20 cm, 
existuje možnosť použiť šablóny vo forme lemovania.
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Ruukki Classic Design M

Ruukki Classic Design C

Ruukki Classic Design D 

s mikroprofiláciou.

hladká

s pozdĺžnymi prelismi

Variant bez prelisov,  
s možnosťou spájania  
v ľubovolnom usporiadaní.  
Dostupná v troch šírkach 
(475, 355 i 271 mm).

Variant s pozdĺžnymi prelismi,
s možnosťou spájania  
v ľubovolnom usporiadaní. 
Dostupná v šírke 475 mm.

Variant bez prelisov,  
s možnosťou spájania  
v ľubovolnom usporiadaní.  
Dostupná v troch šírkach 
(475, 355 i 271 mm).
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VÝHODY KRYTINY  
CLASSIC DESIGN

Montážne otvory

Zamedzujú negatívnym 
následkom tepelnej 
dilatácie panelov.

Zaoblené hrany

Znižuje možnosť úrazov  
pri montáži a manipulácii.

Zrezaný zámok

Ľavý zámok zrezaný tak, aby
vrchný zámok vždy zakrýval
hranu dolného zámku.

Pozdĺžne prelisy

Obmedzujú riziko prílišného 
utiahnutia skrutiek.

Zrezaný zámok  
a montážna lišta.

Uľahčuje zmenu smeru
pokládky a rozpájanie  

šablón pri nutnosti  
demontáže.

Montážne značky

Označenie miest na skrutky
zrýchľuje a uľahčuje montáž.
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Ohnutie
prednej hrany

Uľahčuje správnu
pokládku a spevňuje
uchytenie krytiny  
u najviac namáhané 
odkvapovej hrany.

Zrezaná  
zadná hrana

Pripravená k ohnutiu 
a k zmene smeru  
pokládky.

Možnosť výroby krátkych šablón - 20 cm

Krátke šablóny sú vyrobené ako 
navzájom spojené, pripravené  

k ľahkému oddeleniu pokrývačom 
priamo na stavenisku.

Kryty zámkov, predná časť

Zlepšujú estetický vzhľad
šablón a zabraňujú
vnikaniu nečistôt.

Kryty zámkov, zadná časť

Pripravené z výroby na možnú
zmenu smeru pokládky bez

straty estetických hodnôt.
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FARBY

Farebné portfólio Ruukki Classic Design bolo navrhnuté tak, aby zaručilo optimálny 

estetický vzhľad strechy, a to nezávisle na povahe projektu. Šesť populárnych 

odtieňov - od univerzálnej, elegantnej čiernej, cez odtiene šedej, až po tmavo 

hnedú a sýtu červenú, zaručujú slobodu výberu pre každý dom.
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S ohľadom na technické parametre tlače sa odtiene farieb uvádzané v katalógu môžu mierne líšiť od skutočnosti.

ČIERNA
RR 33

ANTRACITOVÁ
RR2H3

TMAVO SIVÁ
RR 23

SVETLO SIVÁ
RR 22

ČOKOLÁDOVO HNEDÁ
RR 887
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Odkvapový systém

Odkvapy slúžia k odvedeniu vody pochádzajúcej  
z atmosférických zrážok z povrchu strechy.  
V závislosti na architektúre budovy môžete zvoliť 
štandardný polkruhový odkvapový systém Siba, 
alebo skrytý odkvapový systém Siba Modern.

Lemovanie a ďalšie príslušenstvo

Lemovanie spája estetickým spôsobom vybrané 
konštrukčné prvky strechy. Je dôležité, aby vizuálne 
a technicky ladili so zvolenou strechou, aby bola 
zaistená tesnosť a správne fungovane, preto je 
najlepšou zárukou objednať si kompletnú strechu 
vrátane príslušenstva od jednej značky.

Ruukki Classic Design, to je funkčnosť a estetika v každom detaile. Originálne a dokonale 

zladené lemovanie, vyrobené z rovnakého materiálu ako strešná krytina, odkvapový systém, 

odvetrávanie a bezpečnostné prvky zaručujú najvyššiu kvalitu strechy ako celku.

KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM
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Ostatné príslušenstvo

Dobre zrealizovaná strecha je taktiež vybavená 
doplnkami, ktoré nie je vidieť, aj keď ich rola je 
nesmierne dôležitá. Jedná sa napríklad o skrutky, 
strešné priechody, podstrešnú fóliu atď.

Podhľad Soffit

Podhľad Soffit z oceľového plechu umožňuje 
dokončiť strechu solídnym a štýlovým spôsobom. 
Toto riešenie nevyžaduje pravidelnú údržbu  
a zaisťuje dlhodobý, dokonalý vzhľad. 7 populárnych 
farieb umožňuje optimálne estetické zladenie.

Bezpečný pohyb po streche 

Pravidelné kontroly strechy, komína, alebo iných 
konštrukčných prvkov strechy sú dôvodom, prečo 
by mala byť strecha vybavená systémom pre pohyb 
po streche. Odporúčame celý rad funkčných prvkov 
prispôsobených strešnej krytine, ako sú komínové 
lávky, stupienky, alebo strešne rebríky, navrhnuté 
a otestované podľa európskych noriem.

Snehové zábrany

Snehové zábrany pomôžu zabrániť nekontrolovaným 
zosuvom veľkých más snehu zo strechy. Použitie 
protisnehových zábran alebo snehových 
zachytávačov na streche ochráni obyvateľov domu 
aj samotnú krytinu pred zbytočným rizikom.

Ventilačný systém strechy

Základ ventilačného / odvetrávacieho komínu 
spolu s vybraným komínom tvorí sadu, ktorá 
zaručuje účinné odvetrávanie miestností.
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Viac informácií nájdete na www.ruukkistrechy.sk vrátane vizualizéru strešných krytín a zoznamu predajcov. 

Potrebujete vypracovať cenovú kalkuláciu?  

Na www.ruukkistrechy.sk vyplňte jednoduchý webový formulár a my sa vám ozveme.
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Vyrábame oceľové výrobky pre steny a strechy priemyslových, 
komerčných a obytných budov. Dodávame výrobky, systémy 
a riešenia vysokej kvality, spĺňajúce najvyššie požiadavky na 
ekológiu v ťažkých úžitkových podmienkach.

Fotografie uvedené v katalógu sú iba ilustratívne. Výrobca si vyhradzuje 
právo na prevedenie zmien vo farebnosti, designu a rozmeroch 
prezentovaných výrobkov. Tento katalóg je vydaný pre informačné 
účely a nepredstavuje obchodnú ponuku v zmysle čl. 66, §1 občianskeho 
zákonníka.
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Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov  
prezentovaných v tomto katalógu. 
Copyright© 2021 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki 
sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, 
dcérskej spoločnosti SSAB.

Ruukki Slovakia, s.r.o.,  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
www.ruukkistrechy.sk, www.ruukki.sk


