
FORMA
SIMPLĂ
A FERICIRII

www.ruukkiacoperis.ro

ÎNVELITOARE METALICĂ MODULARĂ PLANĂ - RUUKKI® HYYGGE





Ruukki® Hyygge 3 

HYYGGE

Acest cuvânt danez scurt şi banal, intraductibil 

în alte limbi, descrie ceea ce contează în viaţă: 

un sentiment de apropiere şi de siguranţă, de 

linişte şi pace. Reprezintă o artă scandinavă a 

fericirii şi afirmă nevoia de confort şi de a te 

bucura chiar şi de cele mai simple momente pe 

care ţi le oferă viaţa.

Când casa este hyygge...

Devine un sanctuar pentru o întreagă familie 

care se reuneşte şi se pregăteşte să înfrunte 

provocările lumii de afară. Le permite membrilor 

ei să se bucure de compania celorlalţi, oferă 

intimitate şi ritualuri zilnice. Este un spaţiu în 

care copiii cresc, cei dragi vin în vizită, râsetele 

răsună şi aroma cafelei se revarsă la lumina 

lumânărilor.

Un cămin confortabil, modern şi simplu, 

aproape de natură – un loc care dă naştere la 

sentimente. Ruukki® Hyygge, Forma Simplă a 

Fericirii, a fost creată pentru un astfel de cămin.

Forma Simplă a Fericirii
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RUUKKI® HYYGGE

Învelitoare metalică modulară plană

Ruukki® Hyygge

Ruukki® Hyygge este un acoperiş inovator care 

asociază perfect tendinţele arhitecturale moderne 

cu simplitatea şi eleganţa formei sale. Este disponibil 

în două variante – cu şi fără ranforsări – permiţând 

personalizarea acoperişului în trei moduri diferite.

Accesoriile metalice şi cele de siguranţă pe acoperiş 

sunt special proiectate pentru Ruukki® Hyygge, 

garantând o îmbinare perfectă, un aspect estetic 

deosebit, funcţionalitate şi durabilitate maximă. 

Ruukki® Hyygge V, cu ranforsări
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Înălţime profil 26 mm

Lungime totală 343 mm

Lungime utilă 290 mm

Lăţime totală 1200 mm

Lăţime utilă 1178 mm

Panta minimă 14°

Grosimea 0,6 mm

Greutatea 2,38 kg/buc.; 7 kg/m²

Suprafaţa efectivă a unui panou 0,341 m²

Unitatea de vânzare buc.

Protecţie GreenCoat Purex

Clasa de calitate Ruukki 40

Caracteristici unice Ruukki® Hyygge

Suprafaţă planăg ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r yTrei culorig ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y Trei moduri de poziţionareCalitate de top g ł a d k a  f a k t u r a 3  w z o r yw y s o k a  j a k o ś ć 3  k o l o r y

RR 23

gri închis

RR 33

negru

RR 2H3

antracit

Culori disponibileSpecificaţii tehnice

· Calitate de top 

Sistemul de acoperiş Ruukki® Hyygge este produs din oţel de cea mai înaltă calitate scandinavă de 

la compania siderurgică suedeză SSAB. Acesta are grosimea de 0,6 mm şi este acoperit cu un strat de 

protecţie de ultimă generaţie, GreenCoat Purex. Suprafaţa mată este extrem de rezistentă la zgârieturi şi 

la radiaţiile UV. Ruukki® Hyygge este disponibil în Clasa de Calitate Ruukki 40, ceea ce se traduce în 40 ani 

garanţie tehnică şi 15 ani garanţie estetică.

· Suprafaţă plană 

Ruukki® Hyygge corespunde celor mai noi tendinţe în proiectarea arhitecturală. Soluţia inovativă a sistemului 

de blocare pe verticală şi pe orizontală permite ascunderea elementelor de prindere (şuruburilor), ceea ce 

scoate în evidenţă forma simplă a acoperişului şi îmbunătăţeşte estetica.

· Trei culori

Ruukki® Hyygge este disponibil în trei dintre cele mai dorite variante de culoare, care se încadrează perfect 

tendinţelor construcţiilor moderne: antracit (RR 2H3), gri închis (RR 23) şi negru (RR 33).

· Trei moduri de poziţionare

Sistemul de acoperiş Ruukki® Hyygge poate fi montat în trei tipare diferite, lăsând loc preferinţelor personale 

de design. Pentru panourile Ruukki® Hyygge V cu ranforsări sunt posibile îmbinări liniare sau tip cărămidă iar 

pentru panourile Ruukki® Hyygge, îmbinarea tip cărămidă.
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RUUKKI® HYYGGE

Ruukki® Hyygge oferă o soluţie ideală pentru cei 

care doresc simplitate şi minimalism combinate 

cu aspectul personalizat al acoperişului. Panourile 

cu sau fără ranforsări permit alegerea între 

trei tipare diferite pentru a scoate în evidenţă 

caracterul unic al întregii clădiri. Ştim că 

frumuseţea stă în detalii. 

Ruukki® Hyygge V cu rafonsări 

şi îmbinare tip cărămidă

Ruukki® Hyygge V cu ranforsări 

şi îmbinare liniară

Ruukki® Hyygge cu îmbinare 

tip căramidă

Trei moduri de dispunere a panourilor, din care poţi alege
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 SISTEM COMPLET DE ACOPERIŞ

Nimic nu este mai important decât o casă sigură, 

solidă, trainică în care să ne petrecem cea mai 

mare parte a vieţii. Un acoperiş bine proiectat 

reprezintă nu doar valorile estetice ale unei case, 

dar şi siguranţa şi confortul acesteia. Un sistem 

complet de acoperiş creat pentru Ruukki® Hyygge 

este o garanţie a acestor caracteristici importante. 

Acoperişul ar trebui să includă pe lângă învelitoare, 

şi accesoriile metalice, cele de siguranţă pe 

acoperiş, folia anticondens, sistemele de 

parazăpadă, elementele de ventilaţie şi un sistem 

pluvial care să completeze armonios forma, estetica 

şi funcţionalitatea acoperişului. 

Doar combinarea tuturor acestor elemente 

garantează aspectul perfect, durabilitatea maximă 

şi funcţionarea impecabilă a acoperişului Ruukki® 

Hyygge.

Ruukki® Hyygge
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     Fronton Ruukki® Hyygge 

Frontonul Ruukki® Hyygge este alcătuit din două profile: frontonul interior 

care asigură etanşeitate şi profilul de fronton care face închiderea la nivelul 

paziei. Întregul ansamblu este construit special pentru a ascunde elementele 

de fixare.
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     Accesorii de siguranţă pe acoperiş
 

Scările de acces pe acoperiş, podeţele de trecere şi sistemele de parazăpadă 

se adaptează perfect dimensiunii şi formei acoperişului. 
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     Coamă Ruukki® Hyygge
 

Coama Ruukki® Hyygge este alcătuită din trei profile metalice (un profil 

coamă şi două profile laterale, de ventilaţie). Fiecare profil lateral este 

perforat şi responsabil pentru o ventilaţie eficientă a suprafeţei acoperişului. 

Forma special proiectată a coamei maschează elementele de prindere, 

făcându-le invizibile.
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     Folie anticondens Ruukki 170
 

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

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

garantează etanşeitatea acoperişului.
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     Elemente de ventilaţie
 

Elementele de ventilaţie sunt realizate din două părţi componente: ţeavă 

de ventilaţie şi bază, garantând montajul sigur şi etanş. Sunt disponibile în 

variante atât izolate cât şi neizolate.
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     Streaşină Ruukki® Hyygge 

Streaşina Ruukki® Hyygge este alcătuită din două profile. Profilul suport se 

montează pe structura acoperişului şi are rolul de a asigura etanşarea zonei 

dintre şipcă şi contra-şipcă, iar profilul streaşină are rol de mascare şi de a dirija 

apa către jgheab. Cele două profile alcătuiesc o soluţie estetică şi durabilă.
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Lista distribuitorilor autorizaţi Ruukki este 

disponibilă la: 

www.ruukkiacoperis.ro
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