
Classic Classic Classic NextGen

Atlocīta priekšējā mala

Antikondensāta/
skaņas izolācija

Blīvējums šuvē

Šuves galos nosegelements

Krāsas

RR11 RR21 RR22 RR23

RR29 RR32 RR33 RR750

RR11 RR23 RR29 RR32

RR33 RR750

Kvalitātes klase

Noturība pret UV stariem

Noturība pret skrāpējumiem

Pārklājums

Loksnes tērauda biezums

Garantija
(tehniskā/estētiskā)

A C

B D

Mikroprofilējums skrūvēšanas
vietu līnijām

RR11 RR21 RR22 RR23

RR29 RR32 RR33 RR750

RR779 RR798 RR887

* pieejams tikai RR23 krāsā

Ruukki® 50 Plus

matēts

50/20 gadi

0.6 mm

KVALITĀTES KLASE

Ruukki® 50 Plus

matēts

50/20 gadi

0.5; 0.6* mm

KVALITĀTES KLASE

Ruukki® 30

spīdīgs

30/10 gadi

0.5 mm

KVALITĀTES KLASE



50 GADU GARANTIJA

 50 gadu tehniskā garantija.
 Gan izejmateriāls, gan profils ražots Somijā.
 Augstākā "Ruukki 50 Plus" kvalitātes klase.
 Ruukki ir vairāk kā 50 gadu pieredze tērauda jumta 
materiālu ražošanā un būvniecības tehnoloģiju jomā.

Atlocīta priekšējā
mala un

speciāls filcs

Blīvējums šuvē

Šuves galu
nosegelements

Mikroprofilējums
skrūvēšanas vietu

līnijām

Ruukki Classic® NextGen
Meklējot izcilu kvalitāti, izturību un komfortu, Ruukki ir radījis jaunu jumta profilu Classic NextGen. Šis 
jumta seguma profils papildina Classic vertikālo šuvju profilu klāstu un tam ir unikāli tehniskie risinājumi, 
kas sniegs daudz priekšrocību, ja izvēlēsieties Classic NextGen jumta profilu.

KVALITĀTES UN UZTICAMĪBAS
GARANTIJA

ĒRTĀKA MONTĀŽA

 Karnīzes mala ir taisnāka un stingrāka pateicoties 
atlocītai priekšējai profila malai.
 Īpaši, vertikālo šuvju jumtiem piemēroti, jumta 
drošības produkti un citi papilelementi.
 Jaunākā tehnoloģija, ko izmanto ražošanas iekārtās, 
nodrošina produkta izmēru ģeometrisko precizitāti.
 Mikroprofilējums skrūvēšanas vietu līnijās palīdz 
nostiprināt loksni optimālā stāvoklī.
 Ātrāka uzstādīšana. Rūpnieciski pielīmētais, speciālais 
filcs nodrošina, ka nav nepieciešama atsevišķa skaņas 
izolācijas lente.

DROŠĪBA

 100% ūdensdrošību garantē blīvējums, kas iestrādāts 
uz 'klik' principa veidotajā šuvē. 
 Uzlabota loksnes slēptā stiprināšana.
 Skaņas izolējošais, īpašais antibakteriālais filca slānis 
ievērojami samazina kondensāta veidošanos.

KOMFORTS

 Filca slānis, kas visas loksnes platumā rūpnieciski 
pielīmēts apakšā, trīsreiz efektīvāk samazina lietus radīto 
troksni par 6 db.
 Šuves blīvējums izolē skaņu un samazina troksni.
 Mikroprofilējums pie šuves skrūvēšanas līnijām 
samazina jumta trokšņus, kas rodas termiski izplešoties 
vai saraujoties metālam. 

ESTĒTISKI SKAISTS

 0.6 mm biezais tērauds nodrošina izcila jumta izskatu.
 Nav redzamas jumta skrūves, kas izmantotas lokšņu 
stiprināšanai, līdz ar to aiz tām neaizķeras arī netīrumi.
 Inovatīvais šuves gala nosegelements un loksnes 
priekšējā atlocītā mala pie karnīzes papildina jumta 
izskatu - tas ir pilnīgāks un stingrāks.

KVALITĀTES KLASE


