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Ruukkiartykuł promocyjny

Ruukki zatroszczy się o Twój dach od

początku do końca 

Budowa domu to nie tylko spory wydatek

finansowy. To także wiele godzin spędzo-

nych nad wyborem odpowiednich wykonaw-

ców, poszukiwanie producentów, dobrych

materiałów i mnóstwo pytań, które co chwila

pojawiają się w głowie inwestora, szczegól-

nie takiego, który dotąd nie miał wielu do-

świadczeń związanych z budową domu. 

Korzystając z oferty Ruukki, przynajmniej

przy budowie dachu zaoszczędzisz wiele

wysiłku, pracy i czasu. I oczywiście zyskasz

pewny dach, który będzie niezawodnie słu-

żył przez wiele, wiele lat. Po prostu, z nami

budowa domu jest łatwiejsza, szybsza i bar-

dziej profesjonalna. W efekcie – dużo

oszczędniejsza. Dlaczego? 

Bo dbamy o wszystko: dostarczamy pakiet

dachowy "szyty na miarę", możemy polecić

sprawdzoną ekipę dekarską, mamy w ofer-

cie systemy rynnowe, które są koniecznym

uzupełnieniem dachu. Dachy z Ruukki swoją

stylistyką bardzo dobrze wpisują się w archi-

tekturę budownictwa mieszkalnego. Charak-

teryzują się wysokiej klasy estetyką, funkcjo-

nalnością i należą do najlepszych pod wzglę-

dem jakości. 

Szeroki wybór w najwyższej jakości

W naszej ofercie znajdziesz pełne systemy

stalowych pokryć dachowych i elewacyj-

nych, systemy rynnowe, akcesoria dachowe,

takie jak np. ławy i stopnie kominiarskie, ba-

riery śniegowe, zestawy wentylacyjne. 

Wysoką jakość naszych produktów osiąga-

my dzięki wieloetapowemu systemowi kon-

troli. Nie bez znaczenia jest również fakt, że

jako ekspert w dziedzinie metali ciągle rozwi-

jamy naszą ofertę, aby spełniać oczekiwania

naszych klientów.

Mniej pracy – lepsze efekty 

Jednak dachy Ruukki to nie tylko wytrzyma-

łość, świetne walory konstrukcyjne i gwaran-

cja jakości. To także… mniej pracy dla inwe-

stora budującego dom. Wystarczy, że wyko-

nasz kilka kroków: 

� wybierzesz profil i kolor dachu

� dostarczysz rysunki dachu do dystrybuto-

ra Ruukki

� ustalisz z nim wszystkie szczegóły doty-

czące założeń konstrukcyjnych i materia-

łowych. 

I to wszystko…Kompletne pokrycie dacho-

we zostanie dostarczone do Twojego domu

w pakiecie gotowym do montażu. Możesz

również zamówić pakiet wraz z montażem. 

Montaż – pewnie i profesjonalnie

Kiedy już wybór dachu jest dokonany, pozo-

staje tylko… montaż. W tym momencie

w głowie inwestora pojawiają się kolejne py-

tania. Gdzie znaleźć fachową ekipę, który

wykonawca jest godny polecenia, w jaki spo-

sób sprawdzić, czy prace zostały wykonane

prawidłowo? I tutaj z pomocą przychodzi

przedstawiciel Ruukki, który poleci profesjo-

nalną i sprawdzoną ekipę dekarską reko-

mendowaną przez naszą firmę. Wykona ona

Twój dach szybko i solidnie zgodnie z wiedzą

techniczną i dbałością o szczegóły.

Dach to nie wszystko 

Jednak prace dachowe nie dotyczą wyłącz-

nie wybudowania …dachu. Aby „dach nad

głową” był w pełni funkcjonalny, potrzebny

jest wydajny i niezawodny system rynnowy.

Tutaj najbardziej liczy się odporność na ko-

rozję, wytrzymałość, a także łatwość czysz-

czenia. System rynnowy zadowoli najbar-

dziej wymagających, ponieważ jest wykona-

ny z doskonałych materiałów, a także posia-

da specjalną konstrukcję. 

Rury spustowe mają łagodne zaokrąglenia,

dzięki czemu zabrudzenia z rynien są odpro-

wadzane znacznie sprawniej niż w tradycyj-

nych systemach. Haki rynnowe mają zwięk-

szoną wytrzymałość, co sprawia, że skutecz-

nie chronią system przed uszkodzeniami

podczas czyszczenia. 

Wszystkie elementy systemu rynnowego są

wykonane z blachy ocynkowanej o grubości

0,6 mm oraz powleczone obustronnie pura-

lem – powłoką o szczególnej odporności na

korozję, promieniowanie UV i starzenie

w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Systemy rynnowe są dostępne w dwóch

przekrojach: 125 mm lub 150 mm, w pakie-

tach gotowych do montażu.  

Ruukki – dla wymagających inwestorów

Dzięki Ruukki możesz spokojnie myśleć o in-

nych ważnych pracach związanych z budo-

wą domu, ponieważ nie musisz martwić się o

dach. Z Ruukki otrzymujesz więcej, niż się

spodziewasz! 

www.ruukki.com/pl

infolinia 0 801 11 33 11

„Wole oka” efektownie wykonane z  blachy na rąbek stojący

Systemy dachowe Ruukki

Pokrycia wykonane z balchodachówek i blach na

rąbek stojący swoją stylistyką i wyglądem bardzo

dobrze wpisują się w naturalny krajobraz

i architekturę domów jednorodzinnych
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