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HET MEEST  
INTELLIGENTE DAK 
OOIT GEZIEN



Nieuw en  
innovatief.

Een stalen dak is nooit uit 
de mode.

Kwaliteit dat de tand des 
tijds overleeft.

Staal is een tijdloze keuze. Het gebruik ervan heeft 
al lange tradities. De vormgeving en de eigenschap-
pen van dit materiaal maken het de meest moderne 
dakbedekking. 
De stalen daken van Ruukki zijn bekend wegens de 
combinatie van vorm en functie die kenmerkend is 
voor Scandinavische design. Dit maakt ze praktisch, 
mooi en gemakkelijk te onderhouden. Ze zijn ook 
licht, waardoor ze ook ideaal zijn voor de renovatie 
bouw.

Uw huis is kostbaar - en het is belangrijk dat u 
een dak hebt dat overeenkomende waarde biedt. 
De  stalen daken van Ruukki beschermen uw huis 
in alle omstandigheden. Ze zijn ook esthetisch en 
tijdloos stijlvol. En wat belangrijk is: de hoogwaar-
dige stalen dak van Ruukki maakt uw huis zelfs nog 
waardevoller.

Ruukki tot uw  
dienst.

Ruukki is één van de toonaangevende merken op het 
gebied van woningdaken in Europa.
We produceren en verkopen in meer dan 26 Europese 
landen.
Daarnaast is Ruukki een metalen deskundige die u 
helemaal kunt vertrouwen wanneer het om op metaal 
gebaseerde materialen, componenten, systemen en 
geïntegreerde systemen gaat.
Voor meer informatie over onze producten en dien-
sten met betrekking tot woningdaken bezoek   
www.ruukkihome.com of neem contact op met uw 
lokale distributeur.
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De nieuwe en innovatieve design van Finnera maakt 
uw stalen dak niet alleen mooi maar ook uiterst 
duurzaam en praktisch. De revolutionaire “front-
edge folding” binnen het product maximaliseert 
de weerbestendigheid en zorgt voor een bewonde-
renswaardige, naadloze afwerking van uw dak, zelfs 
met modulaire bladformaat. Dit betekent dat u top 
kwaliteit in een volledig gestandaardiseerd, voor-
raad-klaar pakket van ons krijgt, waardoor we uw 
hele dakbedekking project zo gemakkelijk en vloei-
end als mogelijk maken. U hoeft dus minder zorgen 
daarover te maken. Finnera is geschikt voor aller-
lei soorten dakconstructies. Het product wordt als 
installatie-compatibele componenten rechtstreeks 
uit het magazijn verkocht, waardoor uw dakbedek-
king project gemakkelijker en sneller wordt. Finnera 
past zich aan alle daksoorten en -maten.



Voor meer informatie over onze 
producten en diensten met betrekking 

tot woningdaken bezoek  
www.ruukkihome.com of neem contact 

op met uw lokale distributeur.

Een design waar alle 
onderdelen naadloos bij 
elkaar passen.

Nieuw innovatief design.

Eenvoudig te kopen.  
Eenvoudig te monteren.  
Eenvoudig te gebruiken.

Een kwaliteitsdak om mee 
te nemen.

De daken van Ruukki zijn prachtig, duurzaam en 
onderhoudsarm. Als u ook nog onze gootstukken, 
regenwater systemen, dak veiligheidsproducten en 
andere accessoires bestelt dan krijgt u een compleet 
pakket dat stijlvol en functioneel is tot het laatste 
detail.

De revolutionaire “front-edge folding” binnen het 
product maximaliseert de weerbestendigheid en zorgt 
voor een bewonderenswaardige, naadloze afwerking 
van uw dak, zelfs met modulaire bladformaat.

De onderdelen zijn ontworpen om perfect bij elkaar 
te passen. Ze zijn ook gemakkelijk op te bergen, te 
vervoeren en te verwerken. Dit alles zorgt voor een 
soepel aankoopproces, eenvoudige installatie en een 
hoogwaardig eindresultaat.
1. Schat in de oppervlakte die u nodig hebt.
2. Neem de installatie-klare onderdelen over.
3. Volg de duidelijke instructies en installeer het dak.
4.  Ontspan je. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest 

om een stalen dak te verwerven!

Het product Finnera wordt verkocht in installatie 
gebruiksklare componenten, rechtstreeks uit het 
magazijn verkocht, met al de noodzakelijke toebe-
horen. De bestelling is flexibel, ze kan met extra bla-
den en onderdelen worden aangevuld. Dit betekent 
dat geen nauwkeurige metingen hoeven te worden 
overgelegd met de bestelling.

1. 2.

3. 4.

Ontworpen voor  
veeleisende klimaten.

Onze daken zijn voor veeleisende klimaten ont-
worpen en ze moeten al de jaren van wisselende 
omstandigheden, de zomerhitte, de herfstregens en 
de ijskoude winter weerstaan. Als u Ruukki kiest dan 
zal uw gebouw een prachtige dak hebben die decen-
nialang duurt. 
Een belangrijk voordeel is onze unieke oppervlakte-
behandeling, dwz de kleurlaag. De coating geeft de 
oppervlakte een ongeëvenaarde duurzaamheid, ze 
beschermt bovendien effectief tegen corrosie wegens 
vocht en zorgt er ook voor dat de kleur door de UV-
straling van de zon niet vervaagt. Wij doen meer dan 
zeggen: we bieden eerlijk een uitgebreide product 
garantie voor esthetische en functionele prestaties.
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Edge folding. Achterkant. Edge folding. Voorkant.
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Onderdelen Finnera daksysteem 

1.  Finnera dakpanplaat 
TS52-330-1140

2. a. Vlak nokelement  
 b. Halfrond nokelement 

3. Hellingsvoetstuk op 130°

4. Zijkant 

5. Universeel dichtingen 

6. Halfrond stalen dakgoten 

7. Schroef 4,8 x 35 mm

8. Dakbrug 

9. Sneeuwstoppers 

10. Dakladders 

11. Muurladders 

12. Ventilatiebuizen 

13.  Vlakke platen voor speciale goot-
stukken     

FINNERA® 
Technische specificaties 

NAAM FINNERA®

E-code TS52-330-1140

Totale hoogte 52 mm

Panlengte 330 mm

Effectieve lengte 660 mm

Totale lengte 705 mm

Effectieve breedte 1140 mm

Totale breedte 1190 mm

Dikte 0,50 mm

Gewicht 1 m2 5,0 kg

Gewicht per stuk 3,8 kg

Oppervlakte op dak 0,75 m2 /stuk 

Verkoopeenheid stukken 

Buiging aan de voorkant

Materiaal 
Thermisch verzinkte staalplaat EN 10326
Minimale hoeveelheid zink   275 g/m²
Platte producten gecoate staal  EN 10169-1
  EN 10169-2
Tolerantie 
Product    EN 508-1
Materiaal    EN 10143

1140

190

Finnera

52

Finnera kleuren 

Rood   
(RR29)

Donkerbruin  
(RR32)

Zwart   
(RR33)

Chocoladebruin   
(RR887)

Tegel rood   
(RR750)

Donkergrijs  
(RR23)

1.

Ruukki Finnera®     76     Ruukki Finnera®

9.

2. a.

2. b.



CEN
 00.000 N

L/01.2014

Rautaruukki Corporation, Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki, Finland

S +358 20 5911   w www.ruukkiroofs.com 
Copyright © 2014 Rautaruukki Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. 
and De productnamen van Ruukki zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Rautaruukki Corporation.

since  1 988DACHSYSTEME AG

imported by

FINN-ROOF Dachsysteme AG, Zur Domäne 23, B-4750 Bütgenbach, Belgium
S +32 80 446 060  T +32 80 447 165
w www.finn-roof.com  U info@finn-roof.com


