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Het huis is een fijne plek voor familie 

en vrienden. Het maakt niet uit wat 

voor weer het is, het blijft een speciale 

plek, waar goede relaties worden 

gebouwd en mooie herinneringen 

worden gecreëerd die voor de rest van 

uw leven bij u zullen blijven. Als u kiest 

voor een Ruukki® Frigge dak, kunt u er 

zeker van zijn dat die gedenkwaardige 

momenten gemaakt worden in een 

sfeer van veel comfort en veiligheid.

Een huis in een goede buurt en 

natuurlijke omgeving - wij helpen u 

om deze droom waar te maken door 

de beste kwaliteit producten voor uw 

dak aan te bieden. Daarom hebben 

wij het Ruukki® Frigge daksysteem 

ontworpen - het hart van uw huis.

Het Hart van uw Huis
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Spe
ciale montageposities
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tecHniscHe speciFicatie

•    modulariteit zorgt ervoor dat het dak gemakkelijk te vervoeren en te monteren is en de  

hoeveelheid restafval tot een minimum wordt beperkt

•    symmetrische vorm staat toe dat montage in elke richting mogelijk is. 

Zowel van links naar rechts als van rechts naar links

•   groot steunvlak op de panlatten verhoogt de weerstand tegen schade tijdens montage en  

zorgt tevens voor een  eenvoudigere montage van de accessoires

•  de contour gesneden voorzijde van de plaat verbetert de esthetica van de dakvoet

•  speciale montageposities zorgen ervoor dat de schroeven op de juiste plaats komen tijdens installatie

unieKe eiGenscHappen

BescHiKBare Kleuren

Ruukki® Frigge is een moderne modulaire dakpanplaat, die perfect past bij de huidige 

architecturale trends en die voldoet aan de wensen van alle klanten. Ruukki ® Frigge is het 

resultaat van een samenwerking van het innovatieteam met klanten, dakdekkers en dealers.  

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een product met vele unieke eigenschappen,  

die een positieve werking hebben op het montageproces, uiterlijk en gebruik van het dak.  

De belangrijkste kenmerken:

Naam                            

Profielhoogte             

Werkende lengte               

Werkende breedte       

Totale breedte  

M² per element

Minimale dakhelling           

Panlatafstand                     

Verkoopeenheid    

Beschikbare kwaliteitsklasse    

Ruukki® Frigge                            

41 mm              

350 mm               

1185 mm        

1213 mm      

0,83 m2

14°

350 mm                      

Per stuk

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Zwart Antarciet DonkergrijsTerracottaDonker-  
bruin

Chocolade-
bruin

Ruukki® Frigge is beschikbaar in de 7 meest populaire kleuren die goed passen bij de moderne 

bouwtrends - zwart, rood, chocoladebruin, donkerbruin, terracotta, antraciet en donkergrijs. 

Rood
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een compleet daK

Dak componenten: 

• Ruukki® Frigge dakpanelement

• Dakafdichtingen

• Siba dakgoot en hemelwaterafvoersysteem

• Dakveiligheid accessoires

• Ventilatiedoorvoer

• Stalen Soffit paneel

• Onderdakfolie

• Dakbevestigingen

Ruukki® Frigge is niet alleen een dakpanelement, maar ook een verzameling van 

elementen, die een harmonieus geheel vormen. Het speciaal ontworpen systeem, met 

nieuwe voor dit systeem ontwikkelde accessoires, zorgt voor een unieke uitstraling en 

een volledig functioneel dak. Het stalen Soffit paneel zorgt voor een perfecte afwerking 

van de dakrand, terwijl het Siba dakgootsysteem zorgt voor het effectief afvoeren van 

regenwater van het Ruukki® Frigge dak. Al deze elementen samen maken het dak 

compleet en uniek.
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• Ruukki® Frigge Nok 

Om de Ruukki® Frigge te leggen is een nieuwe nok ontworpen, die nadruk 

legt op het karakter van het dak. Tegelijkertijd biedt de nok bescherming 

tegen veranderingen in weersomstandigheden.

Afdichtingen

• Ruukki® Frigge Windveer  

De nieuwe vorm van de windveer is gelijk aan de simpele vorm van de 

Ruukki® Frigge dakpanplaat. Het biedt effectieve bescherming tegen wind 

en regen voor de dakrand. De geprofileerde vorm, evenals de profilering 

van de windveer, verminderen het aantal benodigde schroeven voor de 

dakafdichting. Hierdoor wordt het esthetische uiterlijk verbeterd. 

Siba dakgoot- en hemelwaterafvoersysteem

Het Siba dakgoot- en hemelwaterafvoersysteem is te verkrijgen in een 

halfronde-en vierkante variant, in verschillende diameters en kan op 

maat gemaakt worden voor elk dak. De Hard Coat 35 Glossy coating 

zorgt ervoor dat het systeem beschermt wordt tegen UV-straling en 

beschadigingen.

Ventilatiedoorvoer

De juiste ventilatie van woonruimtes wordt verzorgd door ventilatiepijpen 

en dakdoorvoeren, die beschikbaar zijn in het Ruukki assortiment.

Onderdakfolie 

De drielaagse onderdakfolie H-Fix kenmerkt zich door uitstekende 

dampdoorlatende eigenschappen. Dankzij het gebruik van dubbelzijdig 

plakband wordt de dichtheid van de onderconstructie gegarandeerd.

Dakveiligheid accessoires 

Trappen, loopbruggen en sneeuwvangers zijn verkrijgbaar in verschillende 

afmetingen, waardoor deze eenvoudig op alle soorten daken kunnen 

worden gemonteerd. 

Stalen Soffit paneel 

Het stalen Soffit paneel, welke verkrijgbaar is in verschillende soorten 

kwaliteitsklassen en kleuren, wordt gebruikt voor de afwerking van 

de dakrand. Dit om nadruk te leggen op het karakter van het gebouw 

en het voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker. Het 

onderhoudsarme stalen Soffit paneel zorgt voor een langdurige en 

perfecte uitstraling.

Originele afdichtingen zorgen voor een esthetische en functionele dakafwerking.

nieuw

nieuw



Ruukki Construction behoudt zich het recht om deze inhoud te wijzigen of te corrigeren, 
zonder enige voorafgaande kennisgeving. Dit document vormt geen aanbod op grond 
van toepasselijke wet en regelgeving.

Copyright© 2018 Rautaruukki Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ruukki, Building your tommorow en de productnamen 

zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Rautaruukki Corporation, de dochteronderneming van SSAB.

Ruukki Express Holland / SDS Ommen Systemen & Projecten B.V.,  
Hessenweg West 5b, 7731 RN Ommen,+(31)529 45 00 00, 
www.ruukki.nl, www.sdsommen.nl, info@sdsommen.nl 
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