Ruukki
Classic Design
®

Frijheid van Keuze

VRIJHEID VAN KEUZE
Een huis onder een veilig dak is een droom die wij bij
Ruukki helpen vervullen. Wij bieden totaaloplossingen
aan voor producten en diensten in verband met daken.
Daarom creëerden we Ruukki Classic Design - een
gedetailleerd patroon van klassieke schoonheid dat de
verbeelding inspireert en zorgt voor een ideale kleur en
esthetische afstemming, ongeacht de architecturale stijl.
Het combineert functionaliteit en innovatieve
technologieën in één compleet systeem. Onder het
dak, bewezen in het barre Scandinavische klimaat,
creëert het huis een sfeer van familiale warmte en
wordt het een veilige oase voor vele jaren.
Profiteer van de ruime ontwerpmogelijkheden
en geniet van de vrijheid die een perfect
ontworpen dakbedekking garandeert.
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RUUKKI® CLASSIC DESIGN
Ruukki® Classic Design dakbedekking van hoge kwaliteit met een uitzonderlijk design. De tijdloze stijl van
dakbedekking met een staande naad past perfect in de klassieke en moderne architecturale inrichting.
Uitgekiende technologische oplossingen garanderen duurzaamheid en betrouwbaarheid en creëren
onbeperkte mogelijkheden voor de realisatie van de ideeën van investeerders en architecten.

Unieke kenmerken van het Ruukki® Classic Design

3 profielbreedtes

3 opties voor
oppervlaktedesign

Afgeronde randen

Esthetisch

Gemakkelijker montage

uiterlijk

en demontage

Technische gegevens
Golfhoogte

32 mm

Effectieve breedte

475 mm, 355 mm, 271 mm

Totale breedte

512 mm, 392 mm, 308 mm

Maximale lengte

10 000 mm

Minimale lengte

200 mm*

Minimale helling

6°

Minimale dakhelling voor
langsnaadverbindingen

14°

Dwarsoverlapping

200 mm

Afstand tussen latten

250 mm

Kwaliteitsklasse

Ruukki 50 Plus

*d
 elen met een lengte van minder dan 800 mm worden samengevoegd
tot eenheden die op de bouwwerf moeten worden gescheiden.
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Anticondensatievilt

Anticondensvilt reduceert het geluid
en voorkomt watercondensatie aan de
onderzijde van de dakplaat.

Verschillende profielbreedtes

Ruukki Classic Design C

Ruukki Classic Design M

Ruukki Classic Design D

475 mm

475 mm

475 mm

355 mm

355 mm

271 mm

271 mm

3 Opties voor oppervlaktedesign
Verschillende designopties van het profieloppervlak (met een glad oppervlak, met microprofilering, met
groeven) garanderen een keuze die is aangepast aan het project en de individuele esthetische voorkeuren.

Afgeronde randen
Afgeronde randen verhogen de veiligheid bij de montage van profielen en verminderen effectief het risico op
verwondingen.

Esthetisch uiterlijk
De buiging van de voorrand en de unieke bedekking van de staande naad met het Ruukki-logo verhogen de
esthetische waarde van de profielen.

Gemakkelijker montage en demontage
Langwerpige montagegaten en speciale markeringen om de juiste plaatsing van de schroeven te vergemakkelijken,
versnellen de montage van de profielen. De speciaal afgezaagde onderste vergrendelings- en montagerail
vergemakkelijkt het uitnemen van de profielen, bijvoorbeeld in geval van extra montage van een dakraam.
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Kwaliteitsklasse

Das Classic Design wordt gefabriceerd in de Ruukki 50+ kwaliteitsklasse, die
wordt gekenmerkt door een maximaal duurzame oppervlakteafwerking met
een technische garantie van 50 jaar en een esthetische garantie van 25 jaar.
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Grondstof
Ruukki Classic Design is een product gemaakt van staal dat behandeld
is met organische GreenCoat® coatings, gebruik makend van de
gepatenteerde BT (Bio-based technology) technologie, waarin een groot
deel van de traditionele petroleumadditieven vervangen is door Zweedse
koolzaadolie, die veilig is voor het milieu.
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VRIJHEID IN ONTWERP
Het ontwerp en de esthetiek van Ruukki Classic Design
inspireren de verbeelding en bieden een brede waaier
aan ontwerpmogelijkheden. De universele stijl en de
mogelijkheid om één van de meest populaire kleurtinten
te kiezen garanderen een perfecte aanpassing en
ontwerp in overeenstemming met de originele
uitgangspunten. Dankzij de mogelijkheid om zeer korte
stukken - 20 cm - te bestellen, is er een mogelijkheid
om profielen als gevelbekleding te gebruiken.
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Ruukki Classic Design C
zonder groeven
Een optie zonder groeven met de
mogelijkheid van verbinding in
elke opstelling. Verkrijgbaar in drie
breedtes (475, 355 en 271 mm).

Ruukki Classic Design M
Met micro profilering
Een optie met microprofilering met
de mogelijkheid van verbinding in
elke opstelling. Verkrijgbaar in drie
breedtes (475, 355 en 271 mm).

Ruukki Classic Design D
met groeven
Een optie met groeven met de
mogelijkheid van verbinding
in elke opstelling. Verkrijgbaar
in een breedte van 475 mm.
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VOORDELEN VAN CLASSIC
DESIGN DAKBEDEKKING

Afgesneden
vergrendelingsen montagerail
Aangepast aan mogelijke
verandering van
montagerichting. Indien
het nodig is de profielen te
demonteren, vergemakkelijkt
dit het losmaken ervan.

Profielribben in langs richting
Vermindert het risico dat de schroef
te strak wordt aangespannen.

Bevestigingsgaten
Vergroten van het bereik van de
thermische uitzetting van panelen.

Montage markeringen
De merktekens geven
aan waar de schroeven
moeten worden geplaatst,
wat de correcte montage
vergemakkelijkt en versnelt.

Afgesneden vergrendeling
Linker vergrendeling is schuin
afgesneden, zodat de bovenste
vergrendeling altijd de rand van
de onderste vergrendeling afdekt.

Afgeronde randen
Deze beperken het risico op verwondingen
die zich tijdens montagewerkzaamheden
kunnen voordoen.
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Omgeplooide voorkant
Vergemakkelijkt de correcte plaatsing en versterkt
de bevestiging van de dakbedekking aan
de meest belaste gootranden.

Naadafdekkingen, voorste deel
Zij verbeteren het esthetisch uitzicht
van de profielen en verhinderen het
indringen van vuil.

Mogelijkheid om korte stukken
te produceren – 20 cm
Korte profielen worden als aaneengesloten
eenheid gemaakt, klaar om door de
dakwerker direct op de bouwwerf
gemakkelijk te worden gescheiden.

Naadafdekkingen,
achterste deel
Klaar vanuit productie voor een eventuele
verandering van montagerichting
zonder verlies van esthetische waarden.

Aggesneden
achterrand
Klaar om eventueel
te buigen
en de montagerichting
te veranderen.
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KLEUREN
Het kleurengamma van Ruukki Classic Design is gekozen om de optimale
esthetische look van het dak te garanderen, ongeacht de aard van het
project. Vijf populaire tinten - van universeel, elegant zwart, via grijstinten
tot chocoladebruin, garanderen keuzevrijheid voor elk huis.
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ZWART
RR 33

ANTRACIET
RR2H3

DONKERGRIJS
RR 23

LICHTGRIJS
RR 22

CHOCOLADEBRUIN
RR 887

Als gevolg van druktechnische parameters kunnen de in de catalogus vermelde kleurtinten enigszins afwijken van de werkelijkheid.
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VOLLEDIG DAKSYSTEEM
Ruukki Classic Design, dat is functionaliteit en esthetiek in elk detail. Originele en perfect op elkaar
afgestemde voorgevels, vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de dakbedekking, gootsysteem,
ventilatie- en veiligheidselementen garanderen de hoogste kwaliteit van het dak in zijn geheel.

Dakgoten en andere toebehoren

Regenwatersysteem

De gootstukken verbinden de geselecteerde structurele
elementen van het dak op een esthetisch aantrekkelijke
manier. Het is belangrijk dat zij visueel en technisch
overeenstemmen met het gekozen dak om de
dichtheid en de goede werking te garanderen, zodat de
beste garantie wordt geboden wanneer een compleet
dak, inclusief toebehoren, van één merk wordt besteld.

Het regenwatersysteem wordt gebruikt
om water van atmosferische neerslag van
het dakoppervlak af te voeren.
Afhankelijk van de architectuur van het gebouw kunt u
kiezen voor het standaard Siba rond regenwatersysteem
of het Siba Modern verborgen regenwatersysteem.
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Andere accessoires

Veilig bewegen op het dak

Een goed gemaakt dak is ook uitgerust
met accessoires die niet zichtbaar zijn,
hoewel hun rol uiterst belangrijk is. Dit zijn
bijvoorbeeld schroeven, folies, enz.

Regelmatige inspecties van het dak, de schoorsteen
of andere structurele elementen van het dak
zijn de reden waarom het dak moet worden
uitgerust met een systeem om zich
over het dak te verplaatsen.
Wij bevelen een aantal functionele
elementen aan die zijn aangepast
aan de dakbedekking, zoals dakbruggen,
ladders en trappen die zijn ontworpen en
getest volgens de Europese normen.

Sneeuwbarrières
Sneeuwbarrières zullen helpen om ongecontroleerd
afglijden van grote massa’s sneeuw van het dak
te voorkomen. Het gebruik van sneeuwbarrières
of sneeuwbeschermers op het dak zal de
bewoners van het huis en de dakbedekking
zelf beschermen tegen onnodige risico’s.

Dakventilatiesysteem
De basis van de ventilatieschoorsteen / ontluchter
vormt samen met de gekozen schoorsteen een geheel
dat een efficiënte ventilatie van de ruimtes garandeert.

Dakrand
Met de dakrand van plaatstaal kunt u het
dak op een degelijke en stijlvolle manier
afwerken. Deze oplossing vergt geen
regelmatig onderhoud en zorgt voor
een langdurige, perfecte aanblik.
7 populaire kleuren maken een optimale
esthetische afstemming mogelijk.
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Meer informatie vindt u op www.ruukkiroofs.com waaronder de dakbedekking visualisator en de
lijst van dealers.
Moet u een prijsberekening maken?
Vul een eenvoudig webformulier in op www.ruukkiroofs.com en wij zullen contact met u opnemen.
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De informatie in deze catalogus is zorgvuldig gecontroleerd.
Ruukki Corporation is niet verantwoordelijk voor fouten,
weglatingen en voor enige indirecte of directe schade
veroorzaakt door onjuist gebruik van informatie.
Ruukki Corporation behoudt zich het recht voor om de afmetingen,
kleuren, het type of het uiterlijk van de elementen die in deze
catalogus worden gepresenteerd, te wijzigen.

Ruukki Construction Oy, Jonkankatu 4, P.O. Box 677, FI-20361 Turku,
Finland, Tel. +358 (0) 20 59 127, www.ruukkiroofs.com
Copyright© 2021 Rautaruukki Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ruukki, Rautaruukki, Bulding your
tomorrow. en de productnamen van Ruukki zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Rautaruukki Corporation, de dochteronderneming van SSAB.
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Wij vervaardigen staalproducten voor muren en daken van
industriële, commerciële en residentiële gebouwen. Wij leveren
producten, systemen en oplossingen van hoge kwaliteit die
voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ecologie in
moeilijke bedrijfsomstandigheden.

