
A BOLDOGSÁG 
EGYSZERŰ 
FORMÁJA





Ruukki® Hyygge 3 

HYGGE

Ez a rövid, frappáns, más nyelvekre 

lefordíthatatlan dán szó kifejezi, ami fontos az 

életben:  a közelség és a biztonság érzését, a 

nyugalmat és a barátságosságot. A skandináv 

boldogság formáját képviseli, kifejezi a 

kényelem szükségességét és a mindennapi 

élvezetek örömét. 

Amikor az otthon nyugtató…

Biztonságos menedékké válik egy egész család 

számára, amely összegyűlik és felkészül arra, 

hogy szembenézzen a külvilág kihívásaival. 

Lehetővé teszi számukra, hogy élvezzék egymás 

társaságát, az intimitást és a mindennapi 

szokásokat. Gyerekek, szeretteik látogatása, 

nevetés csengése és a gyertyafény mellett folyó 

kávé tere.

Egyszerű, modern, hangulatos, természetközeli 

otthon- érzéseket kiváltó hely. Létrejött a 

Ruukki® Hyygge, a boldogság egyszerű formája.

A boldogság egyszerű formája
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RUUKKI® HYYGGE

 A sík moduláris fémtető

Ruukki® Hyygge hornyok nélkül

A Ruukki® Hyygge egy innovatív tetőfedő 

termék, amely egyszerű és elegáns formájával 

tökéletesen megfelel  a  modern építészeti 

t rendeknek .  Ké t  vá l t o za tban  kapha tó  - 

hornyokkal és hornyok nélkül -, amelyek három 

különböző tetőfedő mintázatot tesznek lehetővé.

A speciálisan kialakított fém hajtások biztosítják a 

tető esztétikus megjelenését és garantálják annak 

megfelelő teljesítményét. A tetőbiztonsági és 

további kiegészítő termékekkel együtt a Ruukki® 

Hyygge komplett tetőfedő rendszerként rendelhető.

Ruukki® Hyygge hornyokkal
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Teljes magasság 26 mm

Teljes hosszúság 343 mm

Hasznos hosszúság 290 mm

Teljes szélesség 1200 mm

Hasznos szélesség 1178 mm

Min. hajlásszög 14°

Vastagság 0,6 mm

Súly 2,35 kg/db; 7 kg/m²

Hasznos fedési felület 0,341 m²

Értékesítési egység m²

Felület GreenCoat Purex

Minőségi osztály Ruukki 40

A Ruukki® Hyygge egyedi ismertető jelei

Sík felület Színválaszték Fedési képMagas minőség

Antracit
RR2H3

Fekete
RR33

Grafitszürke
RR23

SzínválasztékMűszaki tulajdonságok

· Magas minőség

Az SSAB svéd acélipari vállalat legmagasabb skandináv minőségű acélját használják a Ruukki® Hyygge 

tetőfedő rendszer gyártásához. A 0,6 mm vastag acél egyedülálló GreenCoat Purex védőréteget kapott. A félig 

matt bevonat rendkívül ellenálló a karcolásokkal és az UV sugárzással szemben. A Ruukki® Hyygge Ruukki 

40 minőségi osztályban kapható, ami 40 év műszaki és 15 év esztétikai garanciát jelent.

· Sík felület 

A Ruukki® Hyygge megfelel az építészeti tervezés legújabb trendjeinek. A függőleges és vízszintes horony 

rendszer innovatív megoldása lehetővé teszi a rögzítő elemek (csavarok) elrejtését, ami kiemeli az egyszerű 

formát és javítja az esztétikát.

· Színválaszték

A Ruukki® Hyygge 3 közkedvelt színbn rendelhető, amelyek megfelelnek a modern építészeti trendeknek: 

antracit, grafitszürke és fekete.

· Fedési kép 

A Ruukki® Hyygge tetőfedő rendszer három különböző mintában építhető be, lehetővé téve az egyedi tervezési 

preferenciákat. A hornyos paneleknél kötés vagy háló mintázat, a hornyok nélküli paneleknél pedig kötés 

mintázat alakítható ki.
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RUUKKI® HYYGGE

A Ruukki® Hyygge ideális megoldást kínál azok 

számára, akik az egyszerűség és a minimalizmus 

kombinációját keresik tetőjük egyedi kialakításával.

A hornyos illetve sima panelek lehetővé teszik a 

három különböző fedéskép közötti választást, amel-

lyel az egész épületnek egyedi megjelenést köl-

csönöz.

Tudjuk, hogy a szépség a részletekben rejlik.

Ruukki® Hyygge horonnyal kötés 

fedésképpel

Ruukki® Hyygge horonnyal háló 

fedésképpel

Ruukki® Hyygge horony nélkül kötés 

fedésképpel

Három fedési változat

Fedési kép
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TETŐFEDŐ RENDSZER

Semmi sem fontosabb, mint egy jó, biztonságos 

otthon, ahol életünk nagy részét töltjük. A jól 

megtervezett tető nemcsak az otthon esztétikai 

értékét, hanem biztonságát és kényelmét is 

nyújtja. A Ruukki® Hyygge számára létrehozott 

komplett tetőfedő rendszer garancia ezekre a 

fontos feladatokra. A teljes tetőnek tartalmaznia 

kell a hófogó rendszert, a szellőző elemeket és a 

speciális tartozékokat, amelyek jól illeszkednek 

a tető alakjához és funkciójához. Csak az összes 

elem használata garantálja a Ruukki® Hyygge tetők 

tökéletes megjelenését, teljesítményét és hosszú 

éveken át tartó kifogástalan működését.

Ruukki® Hyygge
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     Ruukki® Hyygge oromszegély 

Ruukki® Hyygge oromszegély két lemezből áll. A belső elem biztosítja a 

légzárást, a külső borítás  pedig esztétikussá teszi. Ez az elem speciálisan a 

rögzítők elrejtését is biztosítja.

2

     Tetőbiztonság 

A Tető járda és hófogó rendszer számos méretben rendelhetők, amelynek 

révén a különböző tetőformákhoz könnyedén illeszthetők.
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     Ruukki® Hyygge gerincelem 

Ruukki® Hyygge kúp három elemből készül. Mindegyikük lyukasztott és fele-

lős a tetőfelület hatékony szellőzéséért. A gerincelem speciálisan kialakított 

alakja elrejti a rögzítőket, láthatatlanná téve azokat.

1

     Ruukki alátétfólia 

A háromrétegű alátétfólia dupla ragasztócsíkkal különleges páraáteresztő 

tulajdonságokkal rendelkezik. 
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     Csatornaszellőző 

A csatornaszellőző  saválló acélból készül, és a profilozott talppal együtt 

biztosítja a biztonságos összeszerelést. Szigetelt vagy nem szigetelt változat-

ban rendelhető.
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     Ruukki® Hyygge ereszlemez 

Ruukki® Hyygge ereszlemez két elemből áll. Az alap valamint a borító elem 

tökéletes megoldást biztosít, amely egyszerre tartós és esztétikus.
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