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Ruukki 50 Plus
Klasa jakości Ruukki 50 Plus oznacza, 
że udzielamy 50-letniej gwarancji 
technicznej oraz 20-letniej gwaran-
cji estetycznej. Produkty w tej klasie 
jakości cechuje największa trwałość 
i wyróżniający się wśród rozwiązań 
dostępnych na rynku wygląd. 

Ruukki 40 
Klasa jakości Ruukki 40 oznacza, że 
udzielamy 40-letniej gwarancji 
technicznej oraz 15-letniej gwaran-
cji estetycznej. Produkty w tej klasie 
jakości cechują się bardzo dobry-
mi parametrami i sprawdzają się 
w każdej realizacji. 

Ruukki 30
Klasa jakości Ruukki 30 oznacza, 
że udzielamy 30-letniej gwarancji 
technicznej oraz 10-letniej gwa-
rancji estetycznej. Produkty w tej 
klasie jakości to ekonomiczne roz-
wiązanie spełniające różne potrzeby 
i oczekiwania. 

Klasy Jakości
Dachy Ruukki i ich klasy jakości - obietnica, której możesz zaufać

Ruukki Polska Sp. z o.o. to producent wysokiej jakości 
stalowych pokryć dachowych i systemów rynnowych. Fir-
ma nieustannie doskonali swoje produkty przeznaczone 
dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów użytecz-
ności publicznej. Celem jest stworzenie oferty handlowej  

o unikalnych zaletach, zaspokajającej potrzeby najbar-
dziej wymagających Klientów. Konsekwencją tej filozofii 
było wprowadzenie na rynek w 2010 roku blachodachówki 
modułowej Finnera, innowacyjnego produktu dostępne-
go od ręki.  

Szeroki wybór produktów w zależności od 
Twoich potrzeb
 
Dachy Ruukki cechuje skandynawska jakość. Jeśli zamie-
rzasz remontować swój dom lub budować nowy, nasza 
bogata oferta pokryć dachowych gwarantuje, że znaj-
dziesz dla siebie atrakcyjne, trwałe i łatwe w utrzymaniu 
rozwiązanie. A gdy dodasz do niego nasze systemy ryn-
nowe i produkty bezpieczeństwa dachowego, otrzymasz 
pakiet wyróżniający się dobrym stylem i wysoką funkcjo-

nalnością aż do najdrobniejszego szczegółu.
Dachy Ruukki dostępne są w różnych modelach, odpo-
wiednich dla każdego rodzaju otoczenia, zarówno nowo-
czesnego, jak również tradycyjnego.
 

Wybór, który ułatwia życie

Stalowe dachy Ruukki są szczelne, lekkie i trwałe. Dzię-
ki swojemu wzornictwu i zastosowanym materiałom są 
również łatwe w utrzymaniu.

RUUKKI POLSKA 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub wejdź na stronę

www.ruukkidachy.pl
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RUUKKI FINNERA
Najbardziej inteligentny dach ze wszystkich

Innowacyny model stalowego pokrycia dachowe-
go Finnera sprawia, że Twój dach jest nie tylko piękny, 
ale  także wyjątkowo trwały i praktyczny. Nowatorskie 
 wyprofilowanie przedniej krawędzi arkusza umożli-
wia uzyskanie zadziwiająco gładkiej powierzchni dachu 

bez widocznych połączeń. Modułowy, wysokiej jakości  
dach możesz otrzymać prosto z magazynu w postaci kom-
pletnego pakietu, gwarantującego łatwy, sprawny i bły-
skawiczny montaż. Blachodachówka Finnera występuje  
w klasie jakości Ruukki 40.

Ciemnobrązowy

Wiśniowy Ceglasty
Finnera - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną

AntracytowyCzarny

Dostępna kolorystyka:

Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

1140 mm
705 mm

330 mm

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna:

Długość całkowita:

Długość modułu:

Minimalny spadek:

Powierzchnia arkusza:

1190 mm

1140 mm

705 mm

330 mm

9˚

0,75 m2

Podwinięta kraw ę
dź
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RUUKKI ADAMANTE
Liczy się styl

Dachy Ruukki Adamante stworzyliśmy dla tych, którzy 
szukają sposobu na podkreślenie wyjątkowego charak-
teru swojego domu. Model Adamante dostępny również  
w dwóch wyjątkowych kolorach, burgund i oberżyna, do-
skonale zaspokoi Twoje pragnienie piękna i harmonii.
Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie - tak jak 

wszystkie stalowe dachy Ruukki, Adamante zaprojekto-
wano po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.
Blachodachówka Adamante występuje w klasie jakości 
Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 i Ruukki 30.

Zielony Oberżyna Burgund

Ciemnobrązowy

Wiśniowy Ceglasty

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Dostępna kolorystyka:

Adamante - Ruukki 50 Plus objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną
Adamante - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną
Adamante - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną

Cięcie po fali

1125 mm

850-8200 mm

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna:

Długość maksymalna:

Długość minimalna:

Długość modułu:

Minimalny spadek:

1153 mm

1125 mm

8200  mm

850 mm

350 mm

9˚

350 mm
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RUUKKI MONTERREY FEB FORMA
Najpopularniejszy z wielu powodów

Monterrey FEB Forma - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną
Monterrey FEB Forma - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną

Zielony Oberżyna Burgund

Ciemnobrązowy

Wiśniowy Ceglasty

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Dostępna kolorystyka:

Ruukki Monterrey jest naszym najpopularniejszym mo-
delem i doskonale pasuje do najróżniejszych kra-
jobrazów i typów domów. Dzięki kształtnej fali  
i wysokiemu tłoczeniu nadaje dachowi wyjątkowego cha-
rakteru. Te trwałe i popularne dachy oferowane są teraz  
z innowacyjną krawędzią startową FEB Forma® (Front 

Edge Bending). To unikalna technologia opatentowana 
przez Ruukki, która sprawia, że dach wygląda niezwykle 
efektownie. Zagięcie krawędzi pod profil skutecznie za-
bezpiecza ją przed działaniem deszczu i innych czynników 
atmosferycznych. Monterrey FEB Forma występuje w kla-
sie jakości Ruukki 40 i Ruukki 30.

1100 mm

750-8200 mm

350 mm

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna:

Długość maksymalna:

Długość minimalna:

Długość modułu:

Minimalny spadek:

1180 mm

1100 mm

8200 mm

750 mm

350 mm

9˚

Podwinięta kraw ę
dź
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RUUKKI ARMORIUM
Kiedy wymagasz najlepszego

Luksusowe pokrycie dachowe Ruukki Armorium o unikal-
nym i wyrazistym wzorze, odpowiednie dla dużych da-
chów i adresowane do Klientów, którzy oczekują tego, co 
najlepsze. Idealny dla nowych i remontowanych domów, 
dach Ruukki Armorium zapewnia bezkonkurencyjny, do-
skonały wygląd. Zastosowanie: dworki i duże domy pry-

watne, duże obiekty rekreacyjne, takie jak hotele czy re-
stauracje, budynki jedno- i wielokondygnacyjne.
Blachodachówka Armorium oferowana jest w klasie jako-
ści Ruukki 50 Plus i Ruukki 40.

Armorium - Ruukki 50 Plus objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną
Armorium - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną

Zielony Oberżyna Burgund

Ciemnobrązowy

Wiśniowy Ceglasty

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Dostępna kolorystyka:

988 mm
850-8200 mm

Cięcie po fali

350 mm

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna:

Długość maksymalna:

Długość minimalna:

Długość modułu:

Minimalny spadek:

1039 mm

988 mm

8200 mm

850 mm

350 mm

9˚
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RUUKKI CLASSIC SILENCE
Unikalny wygląd, unikalne wrażenie

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Classic Silence - Ruukki 50 Plus objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną

Dostępna kolorystyka:

Wytłaczana powierzc
hni

a
Wersja klasycznej blachy dachowej zaprojektowana  
dla odbiorców oczekujących od swoich dachów wszyst-
kiego, co najlepsze. Pokrycie to łączy w sobie wszystkie 
zalety dachu Classic, takie jak ponadczasowy i elegancki 
wygląd, najwyższą jakość i trwałość. Cechą tego pokrycia 
jest jego wytłaczana struktura, która nadaje mu świeży 

styl oraz zwiększa sztywność każdego arkusza. Dodatkową 
zaletą dachu Classic Silence jest specjalna włóknina apli-
kowana na spodniej części arkusza, która zwiększa izo-
lację akustyczną całego dachu. Classic Silence występuje 
w klasie jakości Ruukki 50 Plus.

800 - 10 000 mm

475 mm

W łóknina akustyc
zna

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna:

Długość maksymalna:

Długość minimalna:

Minimalny spadek:

505 mm

475 mm

10 000 mm

800 mm

8˚
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Classic - Ruukki 50 Plus objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną
Classic - Ruukki 40 objęty jest 40-letnią gwarancją techniczną

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Dostępna kolorystyka:

Ruukki Classic to wysokiej klasy pokrycie dachowe  
o unikalnym wyglądzie. Profil tej blachy dachowej przy-
pomina tradycyjny dach na rąbek stojący, a jednocześnie 
podkreśla nowoczesny i elegancki styl. Pokrycie to jest 
odpowiednie dla różnych stylów architektonicznych, sta-
nowi też doskonały wybór w przypadku dachów o niskim 
nachyleniu. Jeśli szukasz ponadczasowego i nieprzemija-
jącego piękna, wybierz dach Ruukki Classic.

Jest trwały i prosty w utrzymaniu. Jego zaletą jest również 
bardzo estetyczne wykończenie.
Ruukki Classic dostępny jest w wersji wytłaczanej. Blacha 
na rąbek stojący Classic występuje w klasie jakości Ruukki 
50 Plus, Ruukki 40 - które różnią się od siebie m.in. wa-
runkami gwarancji.

800-10 000 mm

475 mm

RUUKKI CLASSIC
Mocny i piękny

Wytłaczana powierzc
hni

a

Szerokość całkowita: 

Szerokość efektywna:

Długość maksymalna:

Długość minimalna:

Minimalny spadek:

505 mm

475 mm

10 000 mm

800 mm

8˚
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AKCESORIA
Ten sam stopień precyzji w każdym 
elemencie

Stalowe dachy Ruukki

Obróbki blacharskie, wentylacja 
i akcesoria

Wybierając akcesoria Ruukki, otrzymasz dach, który jest 
stylowy i funkcjonalny w każdym, nawet najmniejszym 
szczególe. Oryginalne obróbki blacharskie produkowane 
są z tego samego surowca co arkusze blachy dachowej 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod produkcyjnych. 
Dzięki temu obróbki cechują się niepowtarzalnym kształ-
tem, precyzyjnymi wymiarami i najwyższą jakością. Sto-
sowanie oryginalnych obróbek dachowych daje pewność 
szczelności i doskonałego wyglądu całego dachu.

Kompletny dach to nie tylko arkusze blachy dacho-
wej i obróbki blacharskie. To również system rynnowy,  
wentylacja, membrany, uszczelki czy łączniki dachowe. 
Wszystkie te elementy dostępne są w ofercie Ruukki i je-
dynie ich stosowanie daje pewność, że dach jest kom-
pletny i ma tę samą, najwyższą jakość.

Produkty bezpieczeństwa dachowego

Okresowe przeglądy czy też dostęp do kominów powo-
duje, że każdy dach, niezależnie od kształtu i modelu 
pokrycia powinien być wyposażony w akcesoria komuni-
kacyjne, takie jak drabiny, stopnie czy ławy kominiarskie. 
Poza tym każdy dach musi posiadać odpowiednie zabez-
pieczenia przeciwśniegowe, które gwarantują bezpie-
czeństwo osób przebywających w pobliżu domu, a także 
zabezpieczają pozostałe elementy konstrukcyjne dachu.

W ofercie Ruukki znajdują się kompletne systemy komu-
nikacyjne i przeciwśniegowe zapewniające bezpieczną 
pracę i przemieszczanie się po dachu oraz bezpieczeń-
stwo wewnątrz i w pobliżu domu. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontak-
tuj się z lokalnym dystrybutorem lub wejdź na stronę 
www.ruukkidachy.pl

W ramach wsparcia technicznego otrzymasz fachowe 
wskazówki i broszury zawierające szczegóły techniczne 
i opis montażu.

Kompletny system 
rynnowy

Zabezpieczenia
przeciwśniegowe

Wykończenie dachu,
podbitka dachowa

Oryginalne  
obróbki
dachoweOryginalne obróbki

dachowe

Bezpieczna
komunikacja dachowa

 
Skuteczna 

wentylacja pomieszczeń  
i połaci dachowej
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SIBA
Oryginalny szwedzki system rynnowy

Dach plus system rynnowy – funkcjonalny pakiet. Sys-
tem rynnowy skutecznie usuwa wodę deszczową  
z dachu. Prefabrykowane części cechują się dokładnością 
wymiarów, szczelnością i łatwością montażu. Produko-
wane są z dwustronnie powlekanej stali ocynkowanej. 

Łagodne zaokrąglenia elementów umożliwiają skutecz-
ne odprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń oraz łatwe 
czyszczenie systemu z liści i innych zabrudzeń.

System Siba objęty jest 30-letnią gwarancją.

Ceglasty BiałyCiemnobrązowy WiśniowySrebrny
metalik

Czarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy
metalik

Grafitowy

Dostępna kolorystyka:

Średnica 100 , 125 lub
 15

0 
mm

Wytrzyma ła pow łoka Hard Co
at 

Glo
ssy
 3

5 
µ

2000-4000 mm

m
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Nowoczesny kwadratow

y 

ksz
tał
t

3000 mm

125 mm

SIBA SQUARE
System rynnowy Siba Square

Wytrzyma ła pow łoka Hard Co
at 

Glo
ssy
 3

5 
µ

To odpowiedź na aktualnie panujące trendy w architek-
turze. Prostokątne rynny nadają fasadzie całkowicie nowy 
wygląd, dlatego tak chętnie wykorzystywane są przez 
projektantów. Siba Square oferuje ekscytujący kontrast 

lub zgodność formy z fasadą budynku.

System Siba Square objęty jest 30-letnią gwarancją.

GrafitowyCzarny

Dostępna kolorystyka:

Srebrny
metalik

m
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Stalowe dachy Ruukki

Najszybszy i najprostszy sposób 
na nowy dach
Najłatwiejszy sposób na montaż nowego dachu lub re-
nowację starego pokrycia to wybór pakietu dachowego 
Ruukki.

Przekonaj się, jakie to proste:

1. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepszy dla sie-
bie pakiet dachowy na stronie www.ruukkidachy.pl, 
a następnie prześlij zapytanie ofertowe.

2. Specjalista Ruukki lub Autoryzowany Dystrybutor 
 Ruukki dostarczy Ci kosztorys. 

3. Ustalcie wspólnie termin dostawy.

4. Gotowy do montażu pakiet zostanie szybko dostarczo-
ny na plac budowy. 

5. Wykonawcy niezwłocznie mogą zająć się montażem 
dachu.

W skład pakietu dachowego wchodzą:

• arkusze blachy dachowej
• system rynnowy
• akcesoria i obróbki dachowe
• elementy mocujące
• uszczelnienia
• przewody i przejścia dachowe
• produkty bezpieczeństwa dachowego

Kupuj tylko oryginalne produkty Ruukki 
Sprawdź znakowanie na spodniej powierzchni blach płaskich.

Oryginalne produkty Ruukki oznaczone 
są opisami:
Produced by Ruukki Construction. Polyester
Produced by Ruukki Construction. Polyester matt
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat Purex
Produced by Ruukki Construction. GreenCoat Pural Mat

Dzięki Ruukki masz teraz czas, aby skupić się na ważnych 
sprawach w swoim życiu
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Monterrey FEB Forma
Powłoka: GreenCoat Purex, Poliester
Klasa jakości: Ruukki 40*, Ruukki 30

Adamante
Powłoka: GreenCoat Pural Mat, GreenCoat Purex,  
Poliester mat, Poliester
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Armorium
Powłoka: GreenCoat Pural Mat, GreenCoat Purex
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40

Finnera
Powłoka: GreenCoat Purex
Klasa jakości: Ruukki 40

Classic
Powłoka: GreenCoat Pural Mat wytłaczany,  
GreenCoat Purex wytłaczany
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40

Classic Silence
Powłoka: GreenCoat Pural Mat wytłaczany 
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus

 

Produkt Blachodachówki

Blachy dachówkowe modułowe

Blachy na rąbek stojący

*Kolory dostępne dla blachodachówki Monterrey FEB Forma w klasie jakości Ruukki 40 
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