
   

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo˝esz polegaç, kiedy potrzebujesz 
zastosowaç materia∏y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle 
rozwijamy nasze dzia∏ania i ofert´ produktów, aby byç bli˝ej Twoich potrzeb. 

Dach na ràbek stojàcy 
ClassicTM Premium SR35-475C, ClassicTM SR35-475D
Charakterystyki, instrukcja monta˝u, akcesoria dachowe
 

Pokrycie dachowe Classic to prosty w formie, uniwersalny a zarazem najbardziej tradycyjny 
i ponadczasowy produkt w ofercie Ruukki. Ze wzgl´du na klasyczny kształt, Classic jest 
stosowany podczas remontów dachów obiektów zabytkowych czy realizacji projektów 
sakralnych. Prosta linia, niebanalna forma, ciekawy wizualnie efekt koƒcowy, to z kolei cechy 
wykorzystywane przez projektantów nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

 

Zastosowanie

• domy wolno stojàce

• domy szeregowe

• wielokondygnacyjne budynki mieszkalne

• budynki rekreacyjne

• szkoły, domy opieki i inne budynki u˝ytecznoÊci publicznej

• budynki zabytkowe

• budynki sakralne
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• Informacje techniczne 
Arkusze systemu Classic formowane sà metodà 
gi´cia na zimno na gi´tarkach rolkowych. Materiałem 
wsadowym do produkcji jest blacha stalowa o gruboÊci 
0,5 mm obustronnie ocynkowana o gramaturze cynku 
275 g/m2. Gatunek stali S280GD + Z275 wg normy 
PN-EN 10346 o granicy plastycznoÊci f

y
=280 MPa, 

powlekana powłokà organicznà metodà 
„coil coating” wg normy PN-EN 10169.

Nazwa: ClassicTM Premium SR35-475C
WysokoÊç ràbka: 32 mm
SzerokoÊç efektywna: 475 mm
Minimalna długoÊç arkusza: 800 mm
Maksymalna długoÊç arkusza: 10 000 mm
GruboÊç rdzenia blachy:  0,5 mm
Obróbka powierzchni: wytłaczana
IzolacyjnoÊç akustyczna: zintegrowana z blachà 
włóknina o maks. izolacyjnoÊci akustycznej 6 dB. 
Włóknina akustyczna ma równie˝ właÊciwoÊci 
antykondensacyjne.
Minimalne nachylenie dachu: 8° (14° *).     
*przy wyst´powaniu łàczenia na długoÊci

• Produkt 
Nazwa: ClassicTM SR35-475D
WysokoÊç ràbka: 32 mm
SzerokoÊç efektywna: 475 mm
Minimalna długoÊç arkusza: 800 mm
Maksymalna długoÊç arkusza: 10 000 mm
GruboÊç rdzenia blachy:  0,5 mm
Minimalne nachylenie dachu: 8° (14° *)     
*przy wyst´powaniu łàczenia na długoÊci

• Powłoki
Powłoka cynkowa: iloÊç cynku 275 g/m2.
Powłoka organiczna: Pural mat 50 μm. 

• Materiał
Blacha stalowa gatunku S280GD ocynkowana wg 
PN-EN 10346 lub powlekana wg PN-EN 10169-1.

• Produkcja arkusza stalowego ocynkowanego        
    na goràco

Stal, jako podstawowy materiał do wytwarzania blach 
cienkich, produkowana jest w hucie nale˝àcej do kon-
cernu Ruukki w miejscowoÊci Raahe. Otrzymana stal 
jest ci´ta na grube sztaby, które póêniej sà walcowane 
w zale˝noÊci od potrzeb na blach´ grubà lub taÊm´ 
stalowà. TaÊma walcowana na goràco dostarczana jest 
w zwojach w celu dalszej obróbki do zakładu w miejsco-
woÊci Hämeenlinna, gdzie podlega procesowi walco-
wania na zimno, a nast´pnie cynkowania na goràco 
na linii cynkujàcej. Po cynkowaniu ogniowym taÊmy sà 
pokrywane powłokà malarskà na linii do powlekania stali 
w zwojach.

• Warstwy powlekanego arkusza stalowego
Powlekany arkusz stalowy składa si´ z wielu ró˝nych 
warstw, z których ka˝da odgrywa wa˝nà rol´ w zapew-
nieniu optymalnego u˝ytkowania oraz wysokiej trwałoÊci 
produktu. Rdzeƒ stanowi arkusz stalowy, ocynkowany 
ogniowo po obu stronach. Na powierzchni´ ocynkowa-
nego arkusza nało˝ona jest warstwa pasywacyjna, któ-
rej zadaniem jest poprawienie wytrzymałoÊci arkusza na 
korozj´. Spełnia ona tak˝e rol´ powłoki reaktywnej pod 
warstwà gruntujàcà. Farby gruntujàce zawierajà aktyw-
ne pigmenty antykorozyjne, podwy˝szajàc w ten sposób 
odpornoÊç produktu na korozj´. Powłoka organiczna 
nadaje produktowi po˝àdany wyglàd oraz ochrania go 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Od spodu 
arkusza nakładana jest powłoka ochronna, która zapew-
nia trwałoÊç spodniej warstwy blachy.

Doskona∏a odpornoÊç arkusza stalowego 
ocynkowanego ogniowo wynika z po∏àczenia dzia∏ania 
pow∏oki cynkowej oraz pow∏oki organicznej. Na∏o˝one 
razem chronià arkusz stalowy przed korozjà znacznie 
lepiej, ni˝ w przypadku pokrycia arkusza tylko jednà 
z tych warstw. Pow∏oka chroni cynk przed wilgocià 
i zanieczyszczeniami atmosferycznymi oraz poprawia 
ochron´ blachy przez warstw´ cynku.
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Z drugiej strony, warstwa cynku spowalnia proces korozji 
stali w miejscach, gdzie pow∏oka malarska mo˝e byç 
uszkodzona, zapobiegajàc rozwojowi procesu dalszego 
niszczenia blachy. Dzi´ki tej technologii koncern Ruukki 
gwarantuje, i˝ surowiec spe∏nia niezb´dne wymagania 
stawiane produktom stosowanym do produkcji pokryç 
dachowych i Êciennych, takie jak:

 l bardzo dobre w∏aÊciwoÊci mechaniczne,
 l wytrzyma∏oÊç na promieniowanie UV,
 l wytrzyma∏oÊç na korozj´,
 l wytrzyma∏oÊç na dzia∏anie warunków 

atmosferycznych.

• Powłoki organiczne
Wachlarz pow∏ok Ruukki obejmuje siedem podstawo-
wych rodzajów pow∏ok dost´pnych w wielu 
odcieniach i kolorach. Ze wzgl´du na ró˝nà gruboÊç 
i faktur´ pow∏ok, jej wybór w ka˝dym przypadku ma 
zdecydowany wp∏yw na wyglàd zewn´trzny arkusza 
blachy oraz jego w∏aÊciwoÊci techniczne. 

 l Pural® mat: gruboÊç 50 μm; została opracowana przy 
u˝yciu najnowszej technologii na bazie poliuretanu 
i poliamidu. Poliuretan zapewnia doskonałà 
odpornoÊç na Êcieranie, a poliamid poprawia 
własnoÊci poÊlizgowe podczas profilowania. Powłoka 
charakteryzuje si´ wysokimi walorami estetycznymi, 
utrudnionym osadzaniem nieczystoÊci, bardzo 
dobrà odpornoÊcià na uszkodzenia mechaniczne 
oraz znakomitymi właÊciwoÊciami antykorozyjnymi. 
RównoczeÊnie bardzo dobra odpornoÊç na działania 
temperatury oraz promieniowanie UV sprawiajà, ˝e 
kolor dachu jest wyjàtkowo trwały. 

  
  

• OdpornoÊç korozyjna
Arkusze blachy systemu Classic powinny byç stosowa-
ne zgodnie z projektami technicznymi, opracowanymi 
z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych norm i przepisów 
techniczno-budowlanych, postanowieƒ aprobaty 
technicznej oraz zaleceƒ monta˝owych.

 
Ze wzgl´du na wymagania ochrony przed korozjà 
blachy stalowe (S280GD + Z275) systemu Classic 
z powłokà:
l Pural® mat o gruboÊci 50 μm,
mogà byç stosowane w Êrodowisku C1-C3.

• Kategorie korozyjnoÊci oraz przyk∏ady typowych  
    Êrodowisk wg PN-EN ISO 12944-2:2001

Kategoria korozyjnoÊci C1:
 l wewnàtrz – ogrzewane budynki z czystà atmosferà, 

np. biura, sklepy, szko∏y, hotele.
Kategoria korozyjnoÊci C2:

 l na zewnàtrz – atmosfery w ma∏ym stopniu 
zanieczyszczone, g∏ównie tereny wiejskie,

 l wewnàtrz – budynki nieogrzewane, w których mo˝e 
wyst´powaç kondensacja, np. magazyny, hale 
sportowe.

Kategoria korozyjnoÊci C3:
 l na zewnàtrz – atmosfery miejskie i przemys∏owe, 

Êrednie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV); 
obszary przybrze˝ne o ma∏ym zasoleniu,

 l wewnàtrz – pomieszczenia produkcyjne o du˝ej 
wilgotnoÊci i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, 
np: zak∏ady spo˝ywcze, pralnie, browary, mleczarnie.
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• Pakowanie
Sposób pakowania arkuszy blachy systemu Classic 
firmy Ruukki ma na celu wyeliminowanie ryzyka ich usz-
kodzenia podczas załadunku, transportu i rozładunku 
(rys. 1). Arkusze blachy systemu Classic pakowane sà 
w drewniane skrzynie o wymiarach 60 cm x 50 cm. 

Arkusze układa si´ jeden na drugim, zewn´trznymi 
powierzchniami do siebie. Powierzchnie zewn´trzne 
sà zabezpieczane folià ochronnà w celu unikni´cia 
uszkodzenia powłoki. Naro˝niki ka˝dego pakietu blach 
chronione sà przez nało˝enie tekturowych naro˝ników. 
CałoÊç jest spinana taÊmà z tworzywa sztucznego. 

Tak przygotowany pakiet układany jest na spodniej 
cz´Êci skrzyni, a nast´pnie z belek drewnianych o 
wymiarach 2,5 cm x 8 cm montowana jest skrzynia, 
która jest dodatkowo wzmacniana taÊmà. Jedna 
skrzynia mo˝e zawieraç maksymalnie 32 arkusze 
blachy. 

W przypadku, gdy pakiet zawiera mniej ni˝ maksymalnà 
iloÊç arkuszy, jest zabezpieczany przez zamontowanie 
w skrzyni dodatkowej deski ograniczajàcej jego prze-
mieszczanie. W przypadku dłu˝szych arkuszy 
(max. 10 000 mm) konieczne jest zastosowanie dwóch 
skrzyni, umieszczonych od siebie w odległoÊci ok. 1/2 
długoÊci całkowitej arkusza.

zabezpieczenie 
naro˝nika

taÊma spinajàca 
arkusze

spodnia cz´Êç 
skrzyni

górna cz´Êç 
skrzyni

taÊma spinajàca 
skrzyni´

boczna cz´Êç 
skrzyni

element wzmacniajàcy 
naro˝nik

max. 10 000 mm

ok. 1/2 długoÊciok. 1/4 długoÊci ok. 1/4 długoÊci
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• Transport
Samochód powinien posiadaç skrzyni´ o długoÊci 
wystarczajàcej, aby paczka blach nie wystawała 
poza jej tylnà burt´ wi´cej ni˝ 0,5 m. Dopusz czalne 
jest równie˝ przewo˝enie blach dłu˝szych od skrzyni 
maksymalnie do jednego metra, ale wówczas paczki 
blach muszà spoczywaç całkowicie na sztywnym 
pomoÊcie (np. drewnianym). 

W celu dodatkowego zabezpieczenia, po załadowaniu 
ostatniej skrzyni zaleca si´ spi´cie wszystkich paczek 
pasami. Uwaga: pasy muszà przechodziç przez 
drewnianà ram´ skrzyni! Nie mo˝na zaciskaç 
pasów bezpoÊrednio na arkuszach, gdy˝ mo˝e to 
spowodowaç ich uszkodzenie.
 

• Rozładunek mechaniczny
Rozładunek zaleca si´ przeprowadzaç w opakowaniach 
fabrycznych i jeÊli jest to mo˝liwe, przy u˝yciu dêwigu 
lub wózka widłowego. Paczki o długoÊci do 5 m mogà 
byç rozładowywane przy pomocy wózka widłowego 
o standardowym rozstawie wideł (ok. 1 m). 

Skrzynie o długoÊci powy˝ej 5 m muszà byç 
rozładowywane przy pomocy dêwigu, bàdê przy u˝yciu 
wózka z szerszym rozstawem wideł (ok. 4 m). 

Przy rozładunku dêwigiem nale˝y zwróciç uwag´, aby 
pasy zaczepu nie krzy˝owały si´. W tym celu koniecz-
ne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogà byç 
zało˝one tylko na hak dêwigu, bàdê na widły wózka! 
Skrzynie nale˝y układaç na twardym podło˝u.

max 0,5 m

x
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• Uwagi
Paczki podnosiç przy u˝yciu trawersu i dwóch pasów 
wielokrotnego u˝ytku – upewnij si´, ˝e trawers i pasy 
majà noÊnoÊç odpowiednià dla podnoszonej paczki.

Ka˝dorazowo, przed u˝yciem nale˝y sprawdziç stan 
pasów transportowych.

Paczki zaczepiaç tak, aby Êrodek ci´˝koÊci pokrywał si´ 
z punktem zaczepienia trawersu.

Pasy, w trakcie podnoszenia, powinny byç uło˝one 
prostopadle do paczki.

• Rozładunek r´czny
W przypadku braku mo˝liwoÊci rozładunku mechanicz-
nego przy u˝yciu dêwigu, bàdê wózka widłowego, 
mo˝na dokonaç rozładunku r´cznego. Po rozpakowa niu 
paczki nale˝y bezwzgl´dnie prze strzegaç zasady, aby 
nie przesuwaç arkuszy bezpoÊrednio jeden po drugim. 
Mo˝e to spowodowaç uszkodzenia powłoki organicznej, 
a tak˝e wpływaç niekorzystnie na walory estetyczne. 

Rozładunek r´czny powinien byç przeprowadzany 
przez odpowied nià iloÊç osób w zale˝noÊci od długoÊci 
arkuszy i tak np. rozładunek arkuszy o dłu goÊci ok. 6 m 
powinien byç dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby na 
ka˝dym koƒcu. Podczas rozładunku r´cznego zalecana 
jest szczególna ostro˝noÊç. Nale˝y u˝ywaç r´kawic 
ochronnych!

 

• Składowanie
Zapakowane arkusze blach nale˝y składowaç 
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Mo˝na 
składowaç do 3 paczek jedna na drugiej w taki sposób, 
aby drewniane skrzynie le˝ały na sobie. Maksymalny 
okres składowania blach wynosi 6 miesi´cy od daty 
produkcji. Arkusze mogà byç przejÊciowo składowane 
na wolnym powietrzu, winny byç wówczas przykryte 
i powinny mieç zapewnionà właÊciwà wentylacj´. 

Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przeêroczys-
tà folià ochronnà nale˝y jà usunàç przed upływem 14 
dni od daty dostawy. Po tym okresie mogà wystàpiç 
problemy zwiàzane z usuwaniem folii. W przypadku folii 
czarno-białej okres ten wynosi 12 miesi´cy. Nie wolno 
chodziç po nich, ani składowaç niczego na paczkach 
blach.

ÂRODEK CI¢˚KOÂCI
 PACZKI

90.0°

X
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• Instrukcja monta˝u blachy dachowej Classic
Metody monta˝u pokazane w instrukcjach sà 
przykładami i nie mogà byç stosowane jako takie dla 
wszystkich dachów. Gdy nie jesteÊ pewny sposobu 
monta˝u, skorzystaj ze wskazówek projektanta lub 
skontaktuj si´ naszym dystrybutorem. 
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• Odbiór towarów 
Upewnij si´, i˝ dostawa towaru jest zgodna z zamówie-
niem i zawiera wszystkie produkty wymienione w doku-
mentach przewozowych. Jakiekolwiek braki lub b∏´dy  
w dostawie czy uszkodzenia podczas transportu muszà 
byç odnotowane na liÊcie przewozowym i zg∏oszone 
niezw∏ocznie do Ruukki lub do dystrybutora. Wszelkie 
zastrze˝enia odnoÊnie dostawy muszà byç przekazane 
w ciàgu 8 dni od dnia dostawy. Firma nie ponosi ˝adnej 
odpowiedzialnoÊci za koszty zwiàzane z wymianà pro-
duktów zamontowanych w inny sposób, ni˝ opisany  
w tej instrukcji.

• Transport na dach 
Blachy pokryciowe mogà byç tak˝e transportowane 
na dach bezpoÊrednio w paczkach. Przy podnoszeniu 
blach przy pomocy podnoÊnika nie nale˝y zdejmowaç 
arkuszy z paczki przed transportem na dach. JeÊli 
blachy przenoszone sà pojedynczo nale˝y pami´taç, i˝ 
d∏ugie arkusze nie mogà byç podnoszone za koƒce ani 
te˝ przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosiç blachy 
Classic za kraw´dzie zamka. Pojedyncze arkusze sà 
podnoszone na dach wzd∏u˝ podpór, które biegnà od 
okapu do ziemi. 

Blachy sà podnoszone na dach w celu zamontowania 
wzd∏u˝ wsporników, a proces podnoszenia mo˝e byç 
wspierany z ziemi dzi´ki popychaniu arkuszy na ich 
miejsce. Nie wolno przechodziç pod blachà podczas jej 
podnoszenia.

• Ci´cie
Dostarczane przez nas blachy dachowe sà przyci´te na 
˝àdany wymiar, jednak w koszach dachu, na naro˝ach 
oraz w miejscach monta˝u wentylacji, arkusze muszà 
byç doci´te na placu budowy. Pokrycie dachu mo˝e byç 
ci´te przy pomocy r´cznej pi∏y odpowiedniej do ci´cia 
blach stalowych, no˝yc, nibblera lub innego urzàdzenia 
nie wytwarzajàcego ciep∏a podczas u˝ytkowania.

 
Wykorzystanie szlifierki kàtowej jest kategorycz-
nie zabronione. U˝ycie szlifierki kàtowej do ci´cia 
blachy automatycznie pociàgnie za sobà utrat´ 
gwarancji!

Nale˝y zabezpieczyç blach´ przed rozpocz´ciem prac, 
poniewa˝ ostre opi∏ki mogà uszkodziç powierzchni´ 
arkusza. Wszelkie pozosta∏oÊci z wiercenia lub ci´cia 
przeprowadzanego podczas monta˝u muszà zostaç sta-
rannie zmiecione. Zaleca si´, aby wszelkie zadrapania 
pow∏oki i widoczne powierzchnie ci´cia zosta∏y zamalo-
wane odpowiednià farbkà zaprawkowà.

• Bezpieczeƒstwo podczas pracy
Zawsze u˝ywaj r´kawic i ubrania ochronnego podczas 
prac z blachà. Zachowaj ostro˝noÊç przy kraw´dziach 
ci´tych i naro˝nikach. Nie przechodê pod blachami  
w momencie, gdy sà przenoszone. Upewnij si´, ˝e liny 
podnoÊnika sà zamocowane poprawnie i sà dobrane 
odpowiednio do wagi arkuszy. Nale˝y unikaç podnosze-
nia blach podczas du˝ego wiatru. Po dachu zawsze po-
ruszaj si´ z wielkà uwagà, u˝ywaj lin zabezpieczajàcych 
oraz obuwia na mi´kkiej podeszwie. Podczas prac 
muszà byç spe∏nione wszelkie obowiàzujàce przepisy 
bezpieczeƒstwa.

X
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• Zamawianie dachu
Ruukki dostarcza pokrycie dachowa na podstawie po-
miarów dostarczonych przez klienta. Wymiary te mogà 
byç ∏atwo odnalezione na rysunkach konstrukcyjnych. 
Zwróç si´ do wykonawcy lub dystrybutora w celu doboru 
długoÊci arkuszy.

Zasadà jest, i˝ długoÊç (L) blachy jest mierzona od
zewn´trznej powierzchni najdalszej deski okapowej do
Êrodka kalenicy. W celu uzyskania właÊciwych pomiarów
do zamówienia przydatne jest sprawdzenie wymiarów
połaci w ró˝nych miejscach.

• Pomiar dachu i sprawdzenie wymiarów
Blachy dachowe sà montowane prostopadle (pod 
kàtem 90 stopni) do linii okapu. Przed monta˝em nale˝y 
sprawdziç czy dach oraz okap i kalenica sà proste oraz 
zmierzyç przekàtnà po∏aci. W przypadku wystàpienia 
problemów prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem.

• Folia dachowa
Monta˝ folii dachowej rozpoczynamy równolegle 
od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczàtku 
przymocuj zszywkami foli´ do krokwi. Koƒcowy monta˝ 
jest przeprowadzany za pomocà drewnianych listew 
przybitych gwoêdziami (kontr∏at o grub. 25-32 mm, 
potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od góry folii 
dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisaç 
pomi´dzy krokwiami (w najni˝szym punkcie poÊrodku 
oko∏o 20 mm). W kalenicy dachu folia jest montowana 
wed∏ug instrukcji monta˝u podanej na szczegó∏owych 
rysunkach. W przypadku wystàpienia problemów 
prosimy o kontakt z projektantem odnoÊnie w∏aÊciwego 
rozwiàzania detali kalenicy. Warstwy folii dachowej 
powinny zachodziç na siebie z zak∏adem oko∏o 100 mm 
przy po∏àczeniu poziomym. JeÊli jest koniecznoÊç 
∏àczenia folii na d∏ugoÊci, nale˝y to wykonaç w miejscu 
przybicia kontr∏aty z zak∏adem minimum 100 mm.

długoÊç blachy dachowej (L)
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• ¸aty
Monta˝ ∏at rozpoczyna si´ od okapu. Przymocuj 
pierwszà ∏at´ do deski czo∏owej. Zaleca si´, aby 
nast´pne ∏aty by∏y montowane w odst´pach co 
250 mm (gruboÊç blachy 0,5 mm). ¸ata pod kalenicà 
musi byç przymocowana tak, by wkr´ty samowiercàce 
mocujàce listw´ podgàsiorowà Classic nie by∏y 
przykr´cone do ∏aty.
 
Rozmiar ∏at zale˝y od odleg∏oÊci pomi´dzy krokwiami 
oraz odleg∏oÊci pomi´dzy ∏atami. Patrz – tabela 1.

•  Wkr´ty 
Wkr´ty do blachy Classic wykonane sà ze stali nie-
rdzewnej. Płaska główka wkr´ta umo˝liwia prac´ 
pokrycia pod wpływem zmian temperatury. Wkr´tów 
samowiercàcych u˝ywa si´ do monta˝u obróbek oraz 

    w rynnie koszowej.

• Kierunek monta˝u 
Zawsze rozpoczynaj monta˝ modelu Classic D od 
prawej strony. W niektórych przypadkach (zale˝nie od 
kształtu połaci) pierwszy arkusz mo˝e byç bardzo krótki. 
W takim przypadku zachowaj szczególnà dokładnoÊç 

 i upewnij si´, ˝e arkusz zamocowany jest prostopadle 
do okapu połaci.  

Wkr´ty do blachy  
Classic do ∏at 
drewnianych

4,2 x 25

Wkr´ty do blachy 
Classic do ∏at 

stalowych
4,2 x 19

Wkr´ty farmerskie 
4,8 x 35

Odleg∏oÊç pomi´dzy ∏atami ~250 mm

• Rozmiar ∏at   Tabela 1

  Odleg∏oÊç pomi´dzy krokwiami (mm)

 600 900 1200

Odleg∏oÊç pomi´dzy ∏atami – 250 mm (gr. 0,5 mm) 32X50 32X50 40X50
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• Monta˝ pokrycia dachowego
Przed rozpocz´ciem monta˝u pierwszego arkusza 
nale˝y zamocowaç obróbki okapu. Pas nadrynnowy 
przy blasze Classic jest montowany prosto w linii okapu, 
przy czym jest najpierw przymocowany za pomocà 
ocynkowanych gwoêdzi lub wkr´tów z płaskim łbem do 
pierwszej ∏aty. W∏aÊciwe u∏o˝enie pasa nadrynnowego 
mo˝na sprawdziç poprzez np. zaznaczenie prostej linii 
wzd∏u˝ okapu przy u˝yciu ustawionej równo linki. Pas 
nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na 
zak∏ad.

 W przypadku monta˝u na łatach stalowych zamocuj 
taÊm´ wyg∏uszajàcà pod Êrodkiem ka˝dego arkusza. 
TaÊma ta musi si´gaç od drugiej ∏aty od do∏u, koƒczàc 
si´ na drugiej ∏acie od góry. Celem takiej izolacji 
akustycznej jest wyciszenie dêwi´ków spowodowanych 
wiatrem lub deszczem.

 Blachy dachowe sà zawsze montowane prostopadle do 
linii okapu. Zamocuj pierwszy arkusz pokrycia Classic, 
tak aby zagi´cie na dole arkusza zahaczało o obróbk´ 
okapowà (pas nadrynnowy Classic). Pociàgnij arkusz 
w kierunku kalenicy, tak aby kraw´dê obróbki okapowej 
dotkn´ła zagi´cia na poczàtku arkusza.

 Na poczàtku przymocuj arkusz blachy Classic jednym 
wkr´tem z płaskim łbem do pierwszej łaty w dolnym 
rogu blachy.
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 Przymocuj arkusz wkr´cajàc wkr´t w Êrodku otworu. 
Wkr´ty biegnàce przez pas nadrynnowy mocujà ob-
róbk´ we właÊciwym poło˝eniu. Nale˝y zwróciç uwag´ 
na odpowiednie dokr´cenie wkr´ta. Wkr´ty przymoco-
wane zbyt mocno b´dà ograniczaç przesuni´cia arkusza 
spowodowane zjawiskiem rozszerzalnoÊci cieplnej. 

 Nale˝y zwróciç szczególnà ostro˝noÊç przy monta˝u 
pierwszego arkusza blachy. U∏o˝enie pierwszej blachy 
pod kàtem prostym do obróbki okapu u∏atwia monta˝ 
pozosta∏ych arkuszy. Kàt prosty (90 stopni) mo˝na 
wyznaczyç przy pomocy trójkàta prostokàtnego, którego 
boki majà nast´pujàce d∏ugoÊci:

 A = 3 metry
 B = 4 metry
 C = 5 metrów

 Wymiar A nale˝y zaznaczyç na arkuszu blachy, nato-
miast wymiar B na pasie nadrynnowym.

 Dostosowanie d∏ugoÊci wymiaru C odbywa si´ przez 
obrót arkusza blachy wokó∏ punktu zamocowania. 
W momencie, gdy wymiar C wyniesie równo 5 metrów, 
blacha jest u∏o˝ona pod kàtem prostym do obróbki oka-
pu. Nale˝y zamontowaç blach´ do ka˝dej ∏aty.

 Druga kraw´dê arkusza zostanie przymocowana 
w momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu 
nale˝y upewniç si´, i˝ arkusz blachy pozostaje na swo-
im miejscu i zabiezpieczyç np. przed działaniem wiatru.
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• Mocowanie modelu Classic
 Pierwszy i ostatnie dwa pe∏nowymiarowe arkusze 

blachy na ka˝dej po∏aci sà mocowane do ka˝dej ∏aty na 
kraw´dzi mocowania arkusza.

 Wszystkie arkusze pomi´dzy sà mocowane do górnej 
∏aty, do trzech najni˝szych ∏at oraz do co drugiej ∏aty 
poÊrodku.

 Zasady monta˝u przedstawione powy˝ej majà zastoso-
wanie w budynkach zlokalizowanych na poziomie gruntu 
przy najkrótszym wymiarze poziomym (b) nie wi´kszym 
ni˝ 12 metrów oraz wysokoÊci (h) nie wi´kszej ni˝ 15 
metrów. W przypadku innych obiektów nale˝y skonsul-
towaç si´ z projektantem odnoÊnie ustalenia odst´pów 
mi´dzy łatami oraz mocowaniami. 

 
 
 Usuƒ taÊm´ ochronnà z zamka zamocowanego arku-

sza. Kiedy blacha znajduje si´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu, 
nale˝y docisnàç zamek, idàc w kierunku kalenicy.

 
 

 DociÊnij ràbek arkusza blachy, zamykajàc zamek. 
Nale˝y post´powaç w kierunku od okapu do kalenicy. 
Po zamkni´ciu ràbka nale˝y usunàç taÊm´ ochronnà  
zamka.

 
 Po zatrzaÊni´ciu zamka nale˝y przesunàç ostro˝nie ar-

kusze blachy w taki sposób, by ich dolny koniec tworzy∏ 
jednà lini´, mo˝na to osiàgnàç na przyk∏ad przy pomocy 
mi´kkiego m∏otka.

 
 Przymocuj ka˝dy arkusz do łat wkr´tami do blachy 
 Classic
 
 Kontynuuj monta˝ arkuszy w przeznaczonych dla nich 

miejscach w sposób opisany powy˝ej.

h

b
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• Monta˝ rynien koszowych
 Wyprowadê dó∏ rynny koszowej na tym samym poziomie 

co deskowanie ∏at po∏aci dachu. Pozostaw oko∏o 20 mm 
pustki powietrznej pomi´dzy deskami kosza dachu  
w celu zapewnienia wentylacji. Przytnij obróbk´ okapu 
do odpowiedniego kszta∏tu i zamocuj jà na rogu kosza.

 

 Zamocuj w odpowiednim miejscu rynn´ koszowà 
wygi´tà pod kàtem. Na poczàtku nale˝y zamontowaç 
arkusz za pomocà gwoêdzi ocynkowanych lub wkr´tów 
do blachy Classic. Obróbka kosza powinna mieç zak∏ad 
nie mniejszy ni˝ 200 mm. Zaleca si´ uszczelnienie 
miejsca zak∏adu.

 
 Narysuj linie na zagi´tej rynnie koszowej w celu 

wyrównania po∏o˝enia arkuszy montowanych w miejscu 
kosza dachu. 

 Minimalny odst´p pomi´dzy wyznaczonymi liniami 
(ustalajàcymi pozycj´ poszczególnych blach) musi 
wynosiç przynajmniej 200 mm. Wygi´ta pod kàtem 
blacha rynny koszowej musi zachodziç przynajmniej  
250 mm pod arkusz pokrycia.

 

 Przytnij i uformuj dolny koniec blachy tworzàcej rynn´ 
koszowà równajàc do linii okapu, tak aby złàczyç rynn´ 
koszowà z obróbkà okapu.

>_ 200mm
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 Zamocuj blachy pokrycia w miejscu kosza. Kàt ci´cia 
arkuszy montowanych w koszu mo˝na wyznaczyç na 
przyk∏ad korzystajàc z trójkàtnego wzorca, podobnie  
jak przy monta˝u blach na po∏aci.

 
 Narysuj przerywanà lini´ na spodniej stronie arkusza. 

Uwaga: upewnij si´, ˝e wymiar i kszta∏t ci´cia odpowia-
da projektowi. Przytnij arkusz od spodniej strony.

 

 Zamontuj przyci´tà blach´ do szczytu kosza. Zaleca 
si´ zastosowanie uszczelniacza dekarskiego lub taÊmy 
butylowej w miejscu zak∏adu arkuszy montowanych w 
miejscu kosza. W miar´ post´pu monta˝u nale˝y si´ 
upewniç, ˝e kàt zagi´cia kosza odpowiada narysowa-
nym liniom. JeÊli zachodzi potrzeba, dopasuj kszta∏t 
trójkàtnego wzorca.

 
 
 Przymocuj blachy pokrycia w koszu dachu wkr´tami 

samowiercàcymi. Ka˝dy arkusz powinien byç 
przykr´cony dwoma wkr´tami samowiercàcymi 4,8x20 
umieszczonymi równomiernie w odleg∏oÊci jednej  
trzeciej szerokoÊci arkusza od ka˝dej strony.

 Po zakoƒczeniu monta˝u na danej połaci nale˝y zmieÊç 
mi´kkà szczotkà z powierzchni dachu opi∏ki powsta∏e 
podczas ci´cia i przykr´cania. JeÊli zachodzi potrze-
ba, nale˝y zamalowaç drobne zarysowania farbkà 
zaprawkowà.

 Zamocuj jeden arkusz pomocniczy tu˝ przy wylocie 
rynny koszowej. Upewnij si´, ˝e został on zamocowany 
prostopadle do linii okapu. Przytwierdê arkusz kilkoma 
wkr´tami Classic. 
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 Zamocuj jeden arkusz pomocniczy tu˝ przy wylocie 
rynny koszowej. Upewnij si´, ˝e został on zamocowany 
prostopadle do linii okapu. Przytwierdê arkusz kilkoma 
wkr´tami Classic.

 
  

 Odmierz szerokoÊci kolejnych arkuszy i zaznacz na 
łatach miejsca łàczenia (od rynny koszowej do kale-
nicy dachu) - w ten sposób zostanà wyznaczone linie 
pomocnicze prostopadłe do linii okapu. 

 
 

 
 Dotnij pierwszy arkusz, aby dopasowaç długoÊç i kàt do 

rynny koszowej. Przymocuj arkusz przy kalenicy jednym 
wkr´tem Classic.
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 ZatrzaÊnij nast´pny arkusz pokrycia na ràbku arkusza 
uprzednio zamocowanego.

 
  

 
 Zmierz odległoÊç do arkusza pomocniczego na górze i 

na dole zatrzaÊni´tego arkusza. Sprawdê by odległoÊci 
te były równe poprzez obrót arkuszy. Sprawdê, czy 
poło˝enie arkusza jest równoległe do zaznaczonych na 
łatach lini pomocniczych.

 

 

 JeÊli poło˝enie arkusza jest prawidłowe, przymocuj go 
do łat wkr´tami. 
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 Zdemontuj arkusz pomocniczy. Dotnij i zainstaluj 
pozostałe arkusze cały czas sprawdzajàc, czy 
sà równoległe do zaznaczonych na łatach linii 
pomocniczych. Przymocuj blachy pokrycia w koszu 
dachu wkr´tami samowiercàcymi.
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• Łàczenie arkuszy na długoÊci
 Maksymalna długoÊç blachy Classic wynosi 10 metrów. 

Przy długoÊci połaci powy˝ej 10 metrów konieczne jest 
wykonanie zakładu na długoÊci. JeÊli trzeba wykonaç 
wi´cej ni˝ jeden zakład na połaci dachu, zaleca si´, aby 
zakłady były umieszczone przemiennie w odległoÊci 
jednej trzeciej długoÊci połaci, przy zało˝eniu, i˝ 
odst´p pomi´dzy nimi musi wynosiç minimum 700 mm. 
W miar´ post´pu monta˝u nale˝y zwróciç uwag´ na 
uło˝enie zakładów arkuszy na połaci. W przypadku 
wystàpienia problemów, prosimy o kontakt z naszym 
działem pomocy technicznej. Minimalna długoÊç za-
kładu wynosi 200 mm (dla spadku połaci poni˝ej 15° 
zakład wydłu˝yç do 400 mm).

 

 Wytnij zewn´trzne cz´Êci obydwu ràbków na długoÊci 
zakładu tak, aby grzbiet ràbka został odci´ty. Przymo-
cuj arkusz wymagajàcy przedłu˝enia do łat za pomocà 
wkr´tów do blachy Classic.

 U˝yj gumowego młotka lub zaginarki, aby docisnàç obie 
cz´Êci zamka przynajmniej w miejscu zakładu, w celu 
zmniejszenia rozmiaru zamka tak, aby arkusz umiesz-
czony na górze mógł zostaç uło˝ony w odpowiednim 
poło˝eniu.

 Przytnij taÊm´ ochronnà na zamku w miejscu 
przed∏u˝enia. Usuƒ taÊm´ dopiero po monta˝u we 
w∏aÊciwej pozycji arkusza mocowanego na górze.
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 Zamocuj obróbk´ łàczàcà na górze arkusza. Przytwierdê 
jà trzema wkr´tami Classic.

 

 Zahacz zagi´cie arkusza o obróbk´ łàczàcà a nast´pnie 
pociàgnij arkusz w kierunku kalenicy, tak aby kraw´dê 
obróbki łàczàcej dotkn´ła zagi´cia na dole arkusza. 
ZatrzaÊnij arkusz na ràbku arkusza uprzednio zamoco-
wanego.

 
  

 
 
 Zablokuj połàczenie arkuszy poprzez uderzenie 
 (np. młotkiem drewnianym) arkusza w pobli˝u ràbków.
 
 Na złàczu zaleca si´ zastosowanie uszczelniacza 

dekarskiego lub taÊmy butylowej (dla połaci nachylonych  
mniej ni˝ 30° minimum dwa pasma). Zamknij obie 
cz´Êci zamka blach uderzeniem (młotkiem gumowym) 
wewn´trznych rogów blachy w dół w miejscu obok 
ràbka.
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 Dopracuj przed∏u˝enie zak∏adkowe przez delikatne 
dociÊni´cie obu cz´Êci zamka za pomocà zaginarki 
r´cznej. Przymocuj arkusz blachy. Usuƒ taÊm´ 

 ochronnà z ràbków.

 
 Zainstaluj kolejny arkusz, sprawdê poprawnoÊç 

po∏àczenia. 

 Kontynuuj monta˝ w sposób opisany powy˝ej.
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•  Monta˝ rynien koszowych koƒczàcych si´ na po∏aci 
dachu

 Zamontuj arkusze pe∏nowymiarowe do rogu rynny 
koszowej koƒczàcej si´ na po∏aci dachu (np. lukarna). 
Przy lukarnie wymagany jest podzia∏ blach na arkusze 
od okapu: od okapu do kosza oraz od kosza do kalenicy. 
Uformuj pierwszy arkusz tak, aby uzyskaç optymalny 
kszta∏t, bioràc pod uwag´ konstrukcj´ lukarny. Zamontuj 
pokrycie w odpowiednim miejscu.

 

 Zamontuj obróbk´ okapu lukarny.
 

 Dopasuj blach´ w koszu lukarny. Narysuj na arkuszu  
w koszu miejsca ci´cia i zaginania. Zagnij górny koniec 
rynny koszowej w kalenicy na drugà stron´ lukarny.
Uformuj dolny koniec obróbki kosza pod pionowy zamek 
arkusza pokrycia i wed∏ug obróbki okapu. Zaleca si´, 
aby w miejscu pasa nadrynnowego rynna koszowa 
by∏a zagi´ta pod obróbk´. W celu uzyskania dalszych 
informacji odnoÊnie zaginania rynny koszowej, patrz  
str. 15 – Monta˝ rynien koszowych.
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 WyciÊnij uszczelniacz dekarski na arkusz pokrycia, który 
ma byç przykryty wygi´tà rynnà koszowà. Najpierw 
przymocuj obróbk´ kosza ocynkowanymi gwoêdziami 
lub wkr´tami do blachy Classic. DociÊnij pionowy 
ràbek arkusza przynajmniej w miejscu zak∏adu. W celu 
uzyskania dalszych informacji odnoÊnie zak∏adów, 

 patrz str. 20 – łàczenie arkuszy na długoÊci.
 

 Zamontuj arkusz pokrycia do kalenicy lukarny. Nie mocuj 
ostatniej blachy, tylko po prostu dociÊnij jà w miejscu 
zamka. Arkusze nie powinny byç przymocowne zanim 
nie zostanie wykonana druga rynna koszowa lukarny.

 
 Uszczelnij miejsce zak∏adu uszczelniaczem dekarskim.
 

 Zamontuj arkusze pokrycia poni˝ej lukarny. Uformuj 
pierwszy arkusz tak, aby dopasowaç go optymalnie  
do konstrukcji lukarny. Przymocuj blach´ w odpowiednim 
miejscu.

 
 Zamontuj obróbk´ okapu.
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 Zamontuj rynn´ koszowà w sposób opisany powy˝ej.
 

 Wyznacz lini´ blach przebiegajàcych poni˝ej lukarny. 
Skopiuj t´ lini´ na ∏atach a˝ do kalenicy lukarny.

 

 

 Zacznij monta˝ arkuszy od blachy instalowanej na 
koƒcu w kalenicy lukarny. Sprawdê, czy montowane 
arkusze biegnà prosto, u˝ywajàc linii wyznaczajàcych 
po∏o˝enie blach narysowanych na ∏atach. Dokoƒcz 
monta˝ arkuszy blach w koszu, stosujàc wkr´ty 
samowiercàce. Przymocuj ka˝dy arkusz dwoma 
wkr´tami umieszczonymi równomiernie w odleg∏oÊci 
jednej trzeciej szerokoÊci arkusza od ka˝dej strony.

 
 Zamontuj arkusze blachy na lukarnie. W celu uzyskania 

dalszych informacji odnoÊnie monta˝u, patrz str. 15 – 
Monta˝ rynien koszowych.
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• Szczyt i kalenica budynku
 Arkusze pokrycia sà montowane na po∏aci dachu dopóki 

blacha mo˝e byç przymocowana do ∏at.
 

 Narysuj lini´ koƒca połaci dachu na arkuszu, który 
pierwszy si´ga poza kraw´dê połaci. Dotnij arkusz 
nie według narysowanej linii, lecz 30 mm dalej (poza 
połacià). Do ci´cia mo˝na u˝yç no˝yc r´cznych, 
elektrycznych lub nibbler.

 

 Odegnij kraw´dê do góry (30 mm), tak aby na kraw´dzi 
dachu utworzył si´ ràbek.

 

 Przymocuj arkusz do deski szczytowej za pomocà 
wkr´tów (uprzednio nawierç otwory o Êrednicy wi´kszej 
o 3 mm). Przymocuj wiatrownic´ CPL do deski 
szczytowej wkr´tami samowiercàcymi 4,8x20.

 Zamontuj wiatrownic´ na drugim koƒcu po∏aci. 
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 Punkt monta˝u listwy podgàsiorowej mo˝na wyznaczyç 

najpierw poprzez dopasowanie gàsiora w odpowiednim 
miejscu. Zaznacz koniec obróbki na arkuszu. 
Wentylujàca listwa podgàsiorowa jest montowana nie 
bezpoÊrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej 
w kierunku kalenicy. Listwa podgàsiorowa jest 
mocowana do arkusza pokrycia dwoma wkr´tami 
samowiercàcymi (uwaga: nie do ∏at).

 

 
 UmieÊç obróbk´ kalenicy na odpowiednim miejscu. 

Przymocuj jà wkr´tami samowiercàcymi do wentylujàcej 
listwy podgàsiorowej w odst´pach nie wi´kszych 
ni˝ 500 mm. Zak∏ad obróbki kalenicy musi wynosiç 
przynajmniej 100 mm. 

 Uwaga: nie wolno ∏àczyç elementów obróbki ze sobà 
ze wzgl´du na rozszerzalnoÊç cieplnà materia∏u.
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•  Akcesoria dachowe

Ława kominiarska RSBSA

DługoÊç:  2920 mm
Waga:  18 kg/szt.
ZawartoÊç:  1x pomost
  4x mocowanie do ràbka
  4x mocowanie dolne
  4x mocowanie górne
  18x Êruba M8 x 20
  16x Êruba M8 x 40
  34x nakr´tka M8
Powłoki i kolory: 
  malowanie proszkowe 
  RR 11, 23, 29, 32, 33, 750
  ocynkowane

 Bariera Êniegowa RSSSA

    DługoÊç:  3000 mm 
    Waga:  13,3 kg/szt.
    ZawartoÊç:  2x rury owalne
  4x mocowanie do ràbka
  4x mocowanie
  4x Êruba M8 x 20
  16x Êruba M8 x 40
  20x nakr´tka M8
     Powłoki i kolory: 
  malowanie proszkowe 
  RR 11, 23, 29, 32, 33, 750
   ocynkowane

    Drabinka RSL

    DługoÊç:  2400 mm
  3000 mm
  3600 mm
  4200 mm
    Waga:  6 - 17 kg/szt.
    Powłoki i kolory: 
  malowanie proszkowe 
  RR 11, 23, 29, 32, 33, 750
  ocynkowane
    Do zamocowania na dachu potrzebny jest zestaw     

    monta˝owy RSLFSA (min. 1szt./6 mb drabinki).
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•  Akcesoria dachowe

 Zestaw wentylacyjny nie izolowany RA4VHLS110U

 WysokoÊç  350 mm
 Materiał:  PVC
 Kolory: RR 11, 23, 29, 32, 33, 750
 

 Zestaw wentylacyjny izolowany RA4VHLS125I

 WysokoÊç  500 mm
 Materiał:  PVC
 Kolory: RR 11, 23, 29, 32, 33, 750

 Wywietrznik dachowy RA4N

 WysokoÊç  200 mm
 Materiał:  PVC
 Kolory: RR 11, 23, 29, 32, 33, 750
 

 Uwaga! Zastosowanie akcesoriów dachowych innych, 
ni˝ wy˝ej wymienione, mo˝e mieç negatywny wpływ na 
funkcjonalnoÊç (np. utrata szczelnoÊci lub pofalowanie 
arkuszy).
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• Rysunki szczegó∏owe

 Kalenica, szczegó∏ pionowy

Gàsior prosty RA1AR2000
Listwa podgàsiorowa Classic RA1AS460

 Szczyt dachu, szczegół pionowy

Wiatrownica Classic RA1AG2000

 

 Po∏àczenie dachu ze Êcianà (Êciana szczytowa) 

Obróbka łàczàca RA1BJ2000
Listwa podgàsiorowa Classic RA1AS460

 Po∏àczenie dachu ze Êcianà (Êciana boczna)

Obróbka ∏àczàca RA1AJD2000
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• Konserwacja dachu

Coroczna konserwacja

Aby zapewniç optymalny stan i d∏ugi okres u˝ytkowania, 
dach powinien byç kontrolowany regularnie.

Usuwanie liÊci itp.
Zwykle opady deszczu wystarczajà, aby utrzymaç 
czystoÊç powierzchni dachu. Czasem zdarza si´ jednak,  
i˝ spadajàce liÊci, ga∏´zie itp. nie zawsze sà usuwane  
razem z deszczem i powinny byç corocznie zdejmowane. 
Raz do roku zachodzi potrzeba czyszczenia tak˝e koszy 
dachu i systemu rynnowego.

Czyszczenie
Brudne lub zaplamione miejsca mogà byç zmywane  
za pomocà mi´kkiej szczotki i wody. Mo˝na zastosowaç 
tak˝e wod´ pod ciÊnieniem (do 50 barów). Trwalsze 
plamy mo˝na usunàç za pomocà Êrodków chemicznych 
przeznaczonych do czyszczenia powierzchni 
malowanych. Nale˝y post´powaç zgodnie z instrukcjà 
stosowania detergentu lub skontaktowaç si´ z jego 
producentem w celu uzyskania szerszej wiedzy 
odnoÊnie przydatnoÊci Êrodka. Plamy zlokalizowane  
w trudno dost´pnych miejscach mo˝na usunàç szmatkà 
zanurzonà w benzynie do lakierów. Pow∏oka malarska 
powinna byç sp∏ukiwana od góry do do∏u do momentu 
usuni´cia ca∏oÊci czyszczàcych Êrodków chemicznych. 
Na koniec nale˝y sp∏ukaç wodà elementy systemu 
rynnowego.

Usuwanie Êniegu
Ânieg zwykle sam zsuwa si´ z dachów pokrytych 
pow∏okami malarskimi, a pozostajàce iloÊci Êniegu 
wp∏ywajà na przekroczenie noÊnoÊci dachu ze wzgl´du 
na obcià˝enia zwiàzane z oddzia∏ywaniem Êniegu. JeÊli 
jednak zachodzi potrzeba zmniejszenia obcià˝eƒ od 
zalegajàcego Êniegu, nale˝y zostawiç warstw´ Êniegu  
(~ 100 mm) na dachu w celu ochrony pow∏oki.

• Corocznie sprawdzaj nast´pujàce rzeczy:

 

Dzia∏anie wentylacji konstrukcji dachu

Stan i mocowanie systemu rynnowego

Stan i mocowanie produktów bezpieczeƒstwa dachowego

Stan, szczelnoÊç i mocowanie zestawów wentylacyjnych

Stan uszczelek

Stan i mocowanie wkr´tów samowiercàcych

Stan pow∏oki na pokryciu i obróbkach

• JeÊli zachodzi potrzeba nale˝y:

 

OczyÊciç dach

Usunàç Ênieg

Usunàç liÊcie, ga∏´zie, itp.
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l Nasi Przedstawicele Regionalni udzielà Paƒstwu dodatkowych informacji.
 

     woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie     tel. +48 502 190 873

     woj. kujawsko-pomorskie, woj. pomorskie     tel. +48 502 312 937

     woj. warmiƒsko-mazurskie      tel. +48 504 075 449

     woj. podlaskie        tel. +48 504 075 451

     woj. wielkopolskie       tel. +48 502 190 872

     woj. mazowieckie       tel. +48 516 149 490

     woj. dolnoÊlàskie, woj. opolskie, woj. lubuskie    tel. +48 504 075 448

     woj. łódzkie, woj. Êlàskie      tel. +48 502 312 950

     woj. Êwi´tokrzyskie       tel. +48 502 190 870

     woj. lubelskie        tel. +48 509 259 607

     woj. małopolskie       tel. +48 502 190 889
     woj. podkarpackie       tel. +48 502 190 908

    Infolinia: +48 801 11 33 11
     
    Dział Obsługi Klienta tel. +48 46 858 16 00, fax +48 46 858 16 09 

 
Ruukki Polska Sp. z o.o., Jaktorowska 13, 96-300 ˚yrardów, www.ruukkidachy.pl

W zwiàzku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, 
Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treÊci zawartej w powy˝szym  

opracowaniu bez wczeÊniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrze˝one. Ruukki, More With Metals sà markami 
Rautaruukki Corporation. Rautaruukki jest zarejestrowanà nazwà Rautaruukki Corporation. 

Classic jest zarejestrowanà nazwà Rautaruukki Corporation.
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