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Ruukki jest producentem kompletnych systemów 
blach dachowych z oryginalnym rąbkiem stoją-
cym. Charakterystyczny kształt pokrycia do-
skonale sprawdza się przy renowacji obiektów 
zabytkowych (dworki, kościoły, kamienice itd.). 
Coraz częściej stosowany jest również w nowo-
czesnej architekturze, dając projektantom i wy-
konawcom wyjątkową swobodę pracy.

Classic 
Blachy Classic to kompletne, prefabrykowane 
panele dachowe, mocowane za pomocą prostego 
rozwiązania tzw. złącza zatrzaskowego. Dzięki 
temu połączenie jest wyjątkowo szczelne, a sam 
montaż bardzo prosty i ekonomiczny. Unikalny 
kształt „rąbka stojącego” oraz dwa wzdłużne mi-
kroprofilowania zwiększają sztywność arkusza 
blachy Classic, a tym samym zdolność do prze-
noszenia zewnętrznych naprężeń. Pokrycie pro-
dukowane jest z wysokiej jakości blachy stalowej 
(S 320 GD oraz S 280 GD), obustronnie ocynko-
wanej i powlekanej powłokami organicznymi. 
Zalecana powłoka Pural mat odznacza się wyjąt-
kową odpornością na korozję, promieniowanie 
ultrafioletowe i wpływ warunków atmosferycz-
nych. Bardzo bogata kolorystyka materiału daje 
nieograniczone możliwości realizowania śmia-
łych wizji projektanta, niespotykane w przypad-
ku innych pokryć dachowych.

Classic Premium 
Classic Premium to wysokiej jakości blacha da-
chowa o atrakcyjnym, unikalnym wyglądzie 
i niespotykanych na polskim rynku parame-
trach. Nowa, wytłaczana powierzchnia doda-
je stylowego charakteru i zwiększa sztywność 

profilu. Classic Premium zapewnia także lepszą 
izolację akustyczną dachu. Specjalna wygłusza-
jąca warstwa włókniny na spodniej stronie arku-
sza blachy zwiększa izolację akustyczną, tłumi 
dźwięk o 6 dB i stanowi jednocześnie warstwę 
antykondensacyjną. Dach wykonany z Ruukki 
Classic Premium jest stylowy i praktyczny.
Pokrycia Classic oraz Classic Premium to pro-
ste w formie, uniwersalne, a zarazem najbardziej 
tradycyjne i ponadczasowe produkty w ofer-
cie Ruukki. Lekka, różnorodna kolorystycznie 
blacha doskonale nadaje się na pokrycie da-
chowe zarówno w budynkach nowych, jak i re-
montowanych. Prosta linia, niebanalna forma, 
ciekawy wizualnie efekt końcowy, to z kolei ce-
chy wykorzystywane w nowoczesnym budow-
nictwie mieszkaniowym. Przy projektowaniu 
arkuszy Classic oraz Classic Premium wyko-
rzystano nowe rozwiązanie krawędzi starto-
wej. Specjalne podgięcie na początku każdego 
arkusza w połączeniu z nowymi obróbkami oka-
powymi umożliwia estetyczne i szczelne połą-
czenie arkuszy.

Blacha na rąbek stojący
W ofercie Ruukki znajdują się również blachy, 
wykorzystujące tradycyjną technologię rąb-
ka stojącego. Blacha płaska w rolkach dostar-
czana jest na budowę razem z niezbędnymi do 
montażu maszynami. Dzięki wyjątkowej pla-
styczności blacha doskonale nadaje się na da-
chy kształtowane po łuku. 

Akcesoria dachowe 
Pakiety dachowe dostarczane do klienta zawie-
rają wszystkie niezbędne do montażu elementy: 

łączniki, akcesoria montażowe oraz elementy ko-
munikacji dachowej, umożliwiające bezpieczne 
poruszanie się po dachu. Ruukki dostarcza także 
bariery śniegowe i śniegołapy zapobiegające na-
głemu osuwaniu się śniegu. Chronią one elementy 
dachu przed nadmiernym obciążeniem śniegiem, 
zarazem pozwalają zadbać o bezpieczeństwo osób 
przebywających w pobliżu budynku.

System rynnowy
Niezbędny dla każdego dachu system rynno-
wy Ruukki produkowany jest z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,6 mm, obustronnie 
powlekanej Puralem. Podstawowe zalety syste-
mu to bogata kolorystyka (zgodna z kolorystyką 
dachu) i wyjątkowa wytrzymałość na uszkodze-
nia mechaniczne.

Piękno klasycznego dachu  
w nowoczesnym wykonaniu Ruukki 

Ruukki Polska Sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów

infolinia 0 801 11 33 11 

www.ruukki.com/pl


