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Casa este cel mai cald spațiu pentru tine, pentru 

familia și prietenii tăi. Ocupă un loc aparte în 

sufletul tău, pentru că aici se clădesc relaţii şi se 

nasc amintiri frumoase care vor dăinui pentru 

tot restul vieţii tale. Iar dacă îi alegi casei tale 

un acoperiş Ruukki® Frigge, poți fi sigur că toate 

aceste momente memorabile vor fi create într-o 

atmosferă de armonie, confort şi siguranţă.

INIMA CASEI TALE
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Ruukki® Frigge                            

41 mm              

350 mm               

1185 mm        

1213 mm      

0,83 m2

9°

350 mm                      

Bucată

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30/Ruukki 30 Mat

SPECIFICAŢII TEHNICE

• Modularitatea – garantează faptul că profilele sunt ușor de transportat, ușor de depozitat și ușor de montat, diminuând 
la maxim pierderile de material la montaj și implicit costul final al acoperișului.

• Simetria profilelor permite montarea panourilor de învelitoare din orice direcție – atât de la stânga la dreapta și de la 
dreapta la stânga, cât și de sus în jos sau invers, de jos în sus.

• Suprafaţa mare de susţinere a panourilor metalice pe şipcile structurii acoperişului sporește rezistenţa acestora la 
deteriorare în timpul montajului, facilitând totodată și montajul accesoriilor 

• Decuparea pe forma valului îmbunătăţeşte estetica marginii învelitorii și asigură o mai bună protecție învelitorii
• Lăcașurile speciale pentru prindere aflate în partea frontală a profilului garantează o poziție stabilă pentru panouri și 

facilitează fixarea șuruburilor

CARACTERISTICI UNICE

CULORI DISPONIBILE

RUUKKI® FRIGGE 

Ruukki Frigge este rezultatul unui amplu proiect de cercetare și colaborare dintre echipa departamentului de cercetare-
dezvoltare a Ruukki, arhitecți, distribuitori, montatori și beneficiari finali, având la bază materiale și tehnologii de ultimă 
generație în industria acoperișurilor metalice.

Geometria profilului Ruukki® Frigge și modul în care acesta a fost proiectat, îi conferă acoperișului o serie de caracteristici 
unice, inovatoare:

Nume                             

Înălţime profil              

Lungime modul               

Lăţime utilă        

Lăţime totală 

Suprafaţa utilă a plăcii

Pantă minimă       

Distanţa şipcilor          

Unitate de vânzare

Clasă de calitate disponibilă     

Negru Antracit Gri închisCărămiziuMaro
închis

Maro
ciocolatiu

Imagine laterală

Ruukki® Frigge este disponibil în şapte dintre cele mai solicitate culori, aliniate tendinţelor arhitecturale ale 

construcţiilor moderne – negru, roşu, maro ciocolatiu, maro închis, cărămiziu, antracit şi gri închis.

Roșu

Imagine frontală
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Ruukki® Frigge este o învelitoare metalică inovatore, cu aspect elegant și modern, foarte apreciat 

îndeosebi de către arhitecți pentru designul minimalist și forma interesantă a profilului, punând în 

valoare estetica și arhitectura acoperișului clădirilor rezidențiale.

Datorită proprietăților sale, Ruukki® Frigge este un profil accesibil unei categorii foarte largi de clienți. 

Prezintă un excelent raport calitate-preț, fiind disponibil atât cu protecție Poliester sau Poliester Mat 

Rugos, clasa de calitate Ruukki 30 / Ruukki 30 Mat (cu 30 ani garanție tehnică și 15 ani garanție estetică), 

cât și varianta premium, cu strat de protecție GreenCoat Crown BT sau Green Coat Pural BT Mat, în clasele 

de calitate Ruukki 40 și Ruukki 50 Plus.

Decupare
pe forma valului Fixare cu șurub
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• Coamă pentru profilul modular Ruukki® Frigge  

Am proiectat o nouă formă de coamă asociată învelitorii Ruukki® Frigge pentru a scoate 

în evidenţă caracterul unic al acoperişului şi pentru a-l   proteja în cel mai eficient mod 

posibil de ploi, infiltrații, intemperii.

UN SISTEM COMPLET DE ACOPERIŞ

Accesorii metalice ale acoperişului

Elementele componente ale acoperişului:
 

• Profil de învelitoare Ruukki® Frigge

• Accesorii metalice

• Sistem pluvial

• Accesorii de siguranţă pe acoperiş

• Elemente de ventilaţie

• Sageac metalic Soffit

• Folie anticondens

• Elemente de fixare

• Fronton pentru profilul modular Ruukki® Frigge

Noua formă a frontonului se aliniază perfect geometriei simple și inovatoare a profilului 

Ruukki® Frigge, având o estetică îmbunătățită, cu prindere ascunsă. Ansamblul include 

două elemente componente: profilul fronton care face închiderea la nivelul paziei si 

profilul de interior. Acestea oferă marginilor acoperişului protecţie eficientă împotriva 

vântului şi a intemperiilor.

Sistemul pluvial Siba

Sistemul pluvial Siba este disponibil atât în variantă semirotundă cu diferite diametre 

cât și dreptunghiulară, şi poate fi adaptat oricărui tip de acoperiş. Materialul folosit la 

realizarea elementelor sistemului pluvial Siba este Hard Coat 35 cu strat de protecţie 

lucios, oferind jgheaburilor și burlanelor rezistență sporită la deteriorări mecanice şi la 

radiaţii ultraviolete

Elemente de ventilaţie

Ventilarea adecvată a spaţiilor locuite este oferită de tubulatura de ventilaţie şi de

racordurile potrivite care sunt disponibile în oferta Ruukki.

Folia anticondens (membrana de difuziue) 

 

Folia anticondens Ruukki 170 are trei straturi, prezentând calități speciale de 

permeabilitate la vapori. Îmbinarea se face cu bandă dublu adezivă DUO care garantează 

etanșeitatea acoperișului.

Accesoriile de siguranţă pe acoperiş

Scările de acces pe acoperiș, parazăpezile și podețele de trecere din portofoliul Ruukki se 

adaptează perfect oricăror forme și dimensiuni ale acoperișurilor. Ruukki® Frigge nu este doar un profil de învelitoare metalică, ci şi un set de elemente componente 

care formează un sistem complet de acoperiș – armonios, elegant, durabil. Accesoriile metalice special 

proiectate pentru Ruukki® Frigge, precum coama sau frontonul, scot în evidenţă caracterul unic al 

învelitorii,  în timp ce îmbinarea elementelor asociate, precum sistemul pluvial, sageacul metalic Soffit, 

folia anticondens, accesoriile de fixare, de etanșare sau de siguranță pe acoperiș conferă funcționalitate 

și durabilitate pentru zeci de ani. 

Sageacul metalic Soffit

Sageacul metalic Soffit este disponibil în diferite nuanțe şi protecţii, oferind o metodă 

practică și armonioasă de finisare a acoperișului casei. Are rezistență sporită la umiditate 

și intemperii, este durabil, se întreține ușor și nu necesită vopsire. Prin perforațiile sale, 

asigură ventilarea corespunzătoare a acoperișului.

Accesoriile metalice originale, proiectate pentru învelitoarea Ruukki® Frigge alcătuiesc un 
acoperiş estetic şi funcţional.

NOU

NOU
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