
STALOWE DACHY RUUKKI

Zaprojektowane, aby ułatwiać życie

www.ruukkidachy.pl



2 3

Jakość, która przetrwa próbę czasu.

Twój dom jest Ci bardzo drogi – dlatego ważne jest, aby 

również dach dodawał mu wyjątkowej wartości. Stalowe 

dachy Ruukki chronią domy w każdych warunkach atmos-

ferycznych.

A jednocześnie są miłe dla oka, stylowe i eleganckie.

I  co ważne – dzięki wysokiej jakości dachu Ruukki, Twój 

dom staje się jest jeszcze cenniejszy.

Dachy Ruukki cechuje fi ńska jakość. Jeśli zamierzasz re-

montować swój dom lub budować nowy, nasza bogata 

oferta pokryć dachowych gwarantuje, że znajdziesz dla sie-

bie atrakcyjne, trwałe i  łatwe w utrzymaniu rozwiązanie. 

A gdy dodasz do niego nasze systemy rynnowe i produkty 

bezpieczeństwa dachowego, otrzymasz pakiet wyróżniający 

się dobrym stylem i wysoką funkcjonalnością aż do naj-

drobniejszego szczegółu.

Nasze dachy projektowane są z myślą o trudnych warun-

kach klimatycznych. Dlatego wytrzymują lata zmiennej 

pogody, od letnich upałów i jesiennych deszczy po mroźne 

zimy.

Wybierając Ruukki, wybierasz pięknie wyglądający dach, 

którym cieszył się będziesz przez następne dziesięciolecia.

Kluczową zaletą naszego rozwiązania są unikalne powło-

ki Pural i  Purex™. Nadają powierzchni nieporównywalną 

trwałość, zabezpieczając je skutecznie przed korozją wy-

wołaną wilgocią i stopniową utratą koloru na skutek dzia-

łania promieniowania słonecznego.

Powłoki Pural i Purex doskonale podkreślają wiedzę i do-

robek Ruukki w zakresie dachów ze stali. Dostępne są 

w szerokiej palecie kolorów z najbardziej zaawansowany-

mi technologicznie gatunkami stali.

Odporny na słońce, wiatr i zarysowania.

Dachy sprawdzone w ekstremalnych warunkach
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Dachy ze stali Ruukki dostępne są w różnych modelach, 

odpowiednich dla każdego rodzaju otoczenia, zarówno 

nowoczesnego, jak również tradycyjnego. Dach Ruukki, 

razem z naszym systemem rynnowym i produktami bez-

pieczeństwa dachowego gwarantuje, że nie musisz iść 

w tym względzie na żaden kompromis.

Szeroki wybór w zależności od otoczenia 
i stylu architektonicznego.

Nasza standardowa paleta kolorów zapewnia duże moż-

liwości wyboru. Kolory zostały dobrane tak, by pasowały 

do europejskich krajobrazów i podkreślały walory bu-

dynków. A jaki kolor jest najlepszy dla Ciebie i Twojego 

domu?

Projekt, w którym wszystkie części tworzą idealnie 
dopasowaną całość.

Stal to wybór ponadczasowy. Jej zastosowanie ma długą 

tradycję, a wygląd i właściwości czynią ją najnowocze-

śniejszym materiałem dachowym.

Dachy stalowe Ruukki znane są z doskonałego połą-

czenia formy z funkcją, co jest cechą charakterystyczną 

skandynawskiego wzornictwa. Dzięki temu są praktycz-

ne i piękne, a przy tym łatwe w utrzymaniu. Takie dachy 

są również lekkie, dzięki czemu są idealnym materiałem 

w przypadku renowacji.

Dach z blachy nigdy nie wychodzi z mody.

Wyraź siebie.

Stalowe dachy Ruukki
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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. Nie musisz czekać – gotowy do montażu pakiet zosta-

nie szybko dostarczony na plac budowy. 

5. Wykonawcy niezwłocznie mogą zająć się montażem 

dachu.

Najłatwiejszy sposób na montaż nowego dachu lub re-

nowację starego pokrycia to wybór pakietu dachowego 

Ruukki.

W skład pakietu dachowego wchodzą:
• arkusze blachy dachowej

• system rynnowy

• akcesoria i obróbki dachowe

• elementy mocujące

• uszczelnienia

• przewody i przejścia dachowe

• produkty bezpieczeństwa dachowego

Najszybszy i najprostszy 
sposób na nowy dach.

Dzięki Ruukki masz teraz czas,
aby skupić się na ważnych sprawach w swoim życiu.

Wybór, który ułatwia życie.

Stalowe dachy Ruukki są szczelne, lekkie i trwałe. Dzięki 

swojemu wzornictwu i zastosowanym materiałom są rów-

nież łatwe w utrzymaniu.

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym za-

wsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować ma-

teriały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania 

oparte na metalach. Ciągle rozwijamy nasze działania 

i ofertę produktów, aby być bliżej Twoich potrzeb.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę:
www.ruukkidachy.pl

Ruukki do Twojej dyspozycji.



8

Mocny i piękny

CLASSIC™

Ruukki Classic to wysokiej klasy pokrycie dachowe o unikalnym 

wyglądzie. Profil tej blachy dachowej przypomina tradycyjny 

dach na rąbek stojący, a jednocześnie podkreśla nowoczesny 

i elegancki styl. Pokrycie to jest odpowiednie dla różnych 

stylów architektonicznych, stanowi też doskonały wybór 

w przypadku dachów o niskim nachyleniu.

Jeśli szukasz ponadczasowego i nieprzemijającego 

piękna, wybierz dach Ruukki Classic. Jest trwały 

i prosty w utrzymaniu. Jego zaletą jest również 

bardzo estetyczne wykończenie. 

Ruukki Classic dostępny jest w wersji rowkowanej 

(Classic SR35 – 475D). 

Classic objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną.

Classic powlekany jest powłoką Pural mat.

CLASSIC™

RR11

RR22

RR23

RR29 

RR32

RR33

RR750 

RR887



10

CLASSIC™ PREMIUM

Nowa wersja klasycznej blachy dachowej zaprojektowana 

została dla odbiorców oczekujących od swoich dachów 

wszystkiego, co najlepsze. Pokrycie to łączy w sobie 

wszystkie zalety dachu Classic, takie jak ponadczasowy 

i elegancki wygląd, najwyższa jakość i trwałość.

Nową cechą tego pokrycia jest jego wytłaczana 

struktura, która nadaje mu świeży styl oraz 

zwiększa sztywność każdego arkusza. 

Dodatkową zaletą dachu Classic Premium jest 

specjalna włóknina aplikowana na  spodniej 

części arkusza, która zwiększa izolację 

akustyczną całego dachu.

Classic Premium objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną. 

Classic Premium powlekany jest powłoką Pural mat.

Unikalny wygląd, unikalne wrażenie

CLASSIC™ 

PREMIUM

RR22

RR23 

RR32 
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Najbardziej inteligentny dach ze wszystkich

F INNERA™

Nowy, innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego 

Finnera sprawia, że Twój dach jest nie tylko piękny, 

ale także wyjątkowo trwały i praktyczny. Nowatorskie 

 wyprofilowanie przedniej krawędzi arkusza umożliwia 

uzyskanie zadziwiająco gładkiej powierzchni dachu 

bez widocznych połączeń. Modułowy, wysokiej 

jakości dach, możesz otrzymać prosto z magazynu 

w postaci  kompletnego pakietu, gwarantującego 

łatwy, sprawny i błyskawiczny montaż.

Finnera objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną.

Model Finnera powlekany jest powłoką Purex.

F INNERA™

RR29

RR32 

RR750

RR33
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Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

DECORREY™

Teraz możesz wybrać oryginalny dach Ruukki w  atrakcyjnej 

cenie. Pokrycie dachowe Decorrey jest mocne, łatwe 

w montażu i utrzymaniu. Niski profil nadaje mu 

nowy i stylowy wygląd. Przystępna cena  sprawia, 

że jest to doskonały materiał do  renowacji 

 dachów.

Decorrey objęty jest 30-letnią gwarancją techniczną. 

Model Decorrey powlekany jest powłoką Poliester.

DECORREY™

RR29 

RR32 

RR750
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NOWOŚĆ

ADAMANTE™

RR11

RR23

RR29

RR32 

RR33 

RR750 

RR887

RR779

RR798

Liczy się styl

ADAMANTE™

Model Adamante objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną.

Model Adamante powlekany jest powłoką Pural mat.

Nowe dachy Ruukki Adamante stworzyliśmy dla tych,

którzy szukają sposobu na podkreślenie wyjątkowego 

charakteru swojego domu. Model Adamante dostępny 

również w dwóch nowych kolorach, burgund i oberżyna, 

doskonale zaspokoi Twoje pragnienie piękna i harmonii.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie - 

tak jak wszystkie stalowe dachy Ruukki, Adamante 

zaprojektowano po to, aby Twoje życie stało się 

łatwiejsze.
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MONTERREY™

RR11 

RR23 

RR29 

RR32 

RR33 

RR35 

RR37 

RR750 

RR887
Monterrey Premium objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną. Powlekany jest powłoką Pural mat. 

Monterrey Plus objęty jest 40-letnią gwarancją techniczną. Powlekany jest powłoką Purex.

Monterrey Standard objęty jest 30-letnią gwarancją techniczną. Powlekany jest powłoką Poliester.

Modele: Premium 

Plus 

Standard 
Najpopularniejszy z wielu powodów

MONTERREY™

Ruukki Monterrey doskonale pasuje do najróżniejszych krajobrazów

i typów domów. Z tego powodu jest naszym najpopularniejszym 

modelem. Dzięki niskiemu profilowi nadaje dachowi spokojny 

wygląd. Pokrycie dachowe Monterrey oferowane jest w trzech 

wersjach – Premium, Plus i Standard – które różnią się od 

siebie m.in. warunkami gwarancji.



20

VINTAGE™

RR11 

RR23 

RR29 

RR32 

RR33 

Tradycyjny wygląd

V INTAGE™

Zainspirowane architekturą przeszłości, pokrycie 

Ruukki Vintage łączy tradycyjny styl z nowoczesnym 

komfortem. 

Vintage to wysokiej jakości dach, bazujący 

na najnowszej wiedzy w zakresie materiałów 

i technologii obróbki, którego wzornictwo 

przypomina tradycyjny dach z  ręcznie 

wykonanym rąbkiem stojącym. 

Ponadczasowy wzór w połączeniu 

z łatwym montażem powoduje, że 

jest to doskonały wybór, jeśli chodzi 

o renowację dachu.

Vintage objęty jest 40-letnią gwarancją techniczną.

Vintage powlekany jest powłoką Purex.
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T20

RR11

RR23

RR29

RR32

RR33

RR35

RR37 

RR750

RR887

Modele: Premium 

Plus

StandardDla wszystkich typów budynków

PROFIL T20

Profil T20 stanowi oparte na prostych liniach rozwiązanie dla różnorodnych 

potrzeb dachowych, od współczesnych domów jednorodzinnych 

po renowację budynków wiejskich. Ze względu na liniową i sztywną 

formę arkuszy, Profil T20 cechuje estetyczny i przyjemny wygląd 

oraz łatwość montażu. Można go układać nie tylko na nowych 

konstrukcjach, ale na istniejących już krokwiach w przypadku 

remontów dachów. 

Profil T20 oferowany jest w trzech wersjach – Premium, 

Plus i Standard. Typowym zastosowaniem dla Profilu 

T20 Premium i T20 Plus jest nowoczesny budynek 

o funkcjonalnym stylu, z kolei Profil T20 Standard 

jest najczęściej wykorzystywany w budownictwie 

wiejskim i przemysłowym.

 Profil T20 Premium objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną. Powlekany jest powłoką Pural mat.

 Profil T20 Plus objęty jest 40-letnią gwarancją techniczną. Powlekany jest powłoką Purex.             

Profil T20 Standard objęty jest 30-letnią gwarancją techniczną. Powlekany jest powłoką Poliester. 
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Symbol sztuki rzemieślniczej

TSP PUREX HB

Dachy Ruukki z wykonanym maszynowo rąbkiem stojącym są 

odpowiednim materiałem w przypadku najbardziej wymagających 

środowisk i zadań renowacyjnych, np. zabytkowych dzielnic 

miast. Mogą być również wykorzystywane w budownictwie 

o nowoczesnej architekturze. Wyjątkowy efekt końcowy 

osiąga się dzięki doskonałym materiałom i wysokiej 

jakości wykonania. Specjalnie dobrany gatunek stali 

oraz powłoka organiczna Purex HB sprawia, że jest to 

doskonały wybór gdy zachodzi potrzeba wykonania 

wieżyczek czy innych skomplikowanych elementów 

wykończeniowych.

TSP Purex HB objęty jest 40-letnią gwarancją techniczną.

Powlekany jest powłoką Purex HB.

TSP Purex HB

RR2G3 

RR23 

RR29 

RR33 

RR887 
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Classic Premium  RR32  RR23  RR22 

Powłoka: Pural mat

Gwarancja techniczna/estetyczna 50/20

Classic  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR22 

Powłoka: Pural mat

Gwarancja techniczna/estetyczna 50/20

Finnera  RR29  RR32  RR750  RR33

Powłoka: Purex

Gwarancja techniczna/estetyczna 40/15

Decorrey  RR29  RR32  RR750 

Powłoka: Poliester

Gwarancja techniczna/estetyczna 30/10

Adamante RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798

Powłoka: Pural mat

Gwarancja techniczna/estetyczna 50/20

Monterrey Premium  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33 RR887

Powłoka: Pural mat

Gwarancja techniczna/estetyczna 50/20

Monterrery Plus  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887

Powłoka: Purex

Gwarancja techniczna/estetyczna 40/15

Monterrey Standard  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR37  RR35

Powłoka: Poliester

Gwarancja techniczna/estetyczna 30/10

Vintage  RR29  RR32  RR11  RR23  RR33 

Powłoka: Purex

Gwarancja techniczna/estetyczna 40/15

T20 Premium  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887

Powłoka: Pural mat

Gwarancja techniczna/estetyczna 50/20

T20 Plus RR29  RR32  RR11 RR750  RR23  RR33  RR887 

Powłoka: Purex         

Gwarancja techniczna/estetyczna 40/15

T20 Standard  RR29  RR32  RR11 RR750  RR23  RR33  RR887 RR37  RR35 

Powłoka: Poliester         

Gwarancja techniczna/estetyczna 30/10         

TSP Purex HB RR2G3  RR29  RR23  RR33  RR887

Powłoka: Purex HB

Gwarancja techniczna/estetyczna 40/15

Blachy dachowe - tabela kolorów

Dach plus system rynnowy

– funkcjonalny pakiet

System rynnowy skutecznie usuwa wodę 

deszczową z dachu. Prefabrykowane części 

cechują się dokładnością wymiarów, szczel-

nością i łatwością montażu. Produkowane 

są z dwustronnie powlekanej stali ocyn-

kowanej. Łagodne zaokrąglenia elemen-

tów umożliwiają skuteczne odprowadzanie 

wszelkich zanieczyszczeń oraz łatwe czysz-

czenie systemu z liści i innych zabrudzeń.

Produkty bezpieczeństwa dachowego

Dachy Ruukki są trwałe i proste w utrzyma-

niu. Ale nawet one potrzebują od czasu do 

czasu zabiegów konserwacyjnych. Choć rzad-

ko zdarza się taka potrzeba, powinna istnieć 

możliwość wejścia i pracy na dachu bez nie-

potrzebnego ryzyka. 

Drabiny, ławy kominiarskie i bariery śniego-

we Ruukki stanowią bezpieczne, wysokiej ja-

kości rozwiązania dla każdego dachu i w każ-

dej sytuacji. Produkty te wykonane są ze stali 

ocynkowanej, w wersji z kolorową powłoką. 

Obróbki blacharskie, przejścia dachowe 

i akcesoria

Wybierając akcesoria Ruukki, otrzymasz dach, 

który jest stylowy i funkcjonalny w każdym, 

nawet najmniejszym szczególe. Obróbki bla-

charskie, przejścia dachowe i produkowa-

ne są z tych samych materiałów, co arkusze 

blachy dachowej, przy zastosowaniu nowo-

czesnych metod produkcyjnych. Dzięki temu 

cechują się precyzyjnymi wymiarami i jed-

nolitą jakością. Optymalna oferta wyrobów 

standardowych pozwala przyspieszyć czas 

dostawy. 

Do gąsiorów, pasów nadrynnowych i rynien 

koszowych dachu zalecane są uszczelki. Do 

przymocowania arkuszy blachy niezbędne są 

wkręty samowiercące z podkładkami, które 

dostarczane są w kolorach odpowiadających 

kolorom blachy, aby nie odróżniały się od 

połaci dachu. Odpowiednio zaprojektowane 

wkręty umożliwiają bezproblemowe przy-

mocowanie blachy do łat.

Ten sam stopień precyzji w każdym elemencie

W celu uzyskania dodatkowych in-

formacji, skontaktuj się z lokalnym 

dystrybutorem lub wejdź na stronę: 

www.ruukkidachy.pl

W ramach wsparcia techniczne-

go otrzymasz fachowe wskazów-

ki i broszury zawierające szczegóły 

techniczne i opis montażu.
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