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HYGGE

Šis trumpas, nuolankus danų kalbos žodis, 

neišverčiamas į kitas kalbas, apibūdina viską, 

kas gyvenime svarbiausia: artumo ir saugumo 

jausmas, proto ramybė ir jaukumas. Jis atspindi 

skandinavišką laimės meną, kuris teigia, kad 

reikia mėgautis patogumu ir džiaugtis paprastais 

malonumais.

Kai namai yra hygge...

Jie tampa saugiu prieglobsčiu visai šeimai, 

susiburiančiai ir atgaunančiai jėgas susidoroti 

su išorinio pasaulio sunkumais. Namai leidžia 

mėgautis vienas kito kompanija, intymumu 

ir kasdieniais ritualais. Jie yra vieta, kur auga 

vaikai, lankosi mylimi žmonės, skamba juokas ir 

žvakių šviesoje kvepia kava.

Paprastas, modernus, jaukus namas arti gamtos 

– vieta, pažadinanti jausmus.

Ruukki Hyygge, išgryninta laimės forma, tiesiog 

sukurta tokiems namams.

Išgryninta laimės forma
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RUUKKI® HYYGGE

Lygus modulinis stogas

Ruukki® Hyygge be griovelių

Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl 

savo minimalistinės ir elegantiškos formos puikiai 

atitinkanti šiuolaikines architektūrines kryptis. Danga 

yra dviejų variantų – su vertikaliais grioveliais ir be 

jų, todėl galima sudėti tris skirtingus stogo raštus.

Specialiai suprojektuota originali click jungimo 

sistema užtikrina puikų estetinį stogo vaizdą, 

sandarumą ir ilgaamžiškumą. Ruukki® Hyygge kartu 

su specialiais stogo saugos elementais ir ventiliacijos 

produktais – tai išbaigtas stogo sprendimas.

Ruukki® Hyygge su vertikaliais grioveliais
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Profilio aukštis 26 mm

Bendras ilgis 343 mm

Naudingas ilgis 290 mm

Bendras plotis 1200 mm

Naudingas plotis 1178 mm

Minimalus nuolydis 14°

Lakšto storis 0,6 mm

Svoris 2,35 kg/vnt.; 7 kg/m²

Naudingas lakšto plotas 0,341 m²

Pardavimo vienetas vnt. (lakštas)

Kokybės klasė Ruukki 40

Unikalios Ruukki® Hyygge savybės

Lygus paviršius 3 spalvos 3 raštaiAukšta kokybė

Antracitas
RR2H3

Juoda
RR33

Grafitas
RR23

SpalvosTechniniai duomenys

• Aukšta kokybė

Ruukki® Hyygge stogo danga gaminama iš skandinaviškos kokybės, tvirtesnių, 0,60 mm storio plieno lakštų. 

Tai Ruukki 40 kokybės klasės produktas, išsiskiriantis geresniu atsparumu įbrėžimams, UV poveikiui, pusiau 

matiniu polimeriniu paviršiumi. Ruukki® Hyygge dangai suteikiama 40 metų techninių ir 15 metų estetinių 

savybių garantija.

• Lygus paviršius

Ruukki® Hyygge atitinka naujausias architektūrinio dizaino kryptis. Novatoriškas vertikalios ir horizontalios 

tvirtinimo sistemos sprendimas leidžia paslėpti sujungimus (sraigtus), taip pabrėžiant išgrynintą stogo formą 

ir pagerinant estetinį vaizdą.

• 3 spalvos

Ruukki® Hyygge yra trijų populiariausių spalvų variantų, atitinkančių šiuolaikines statybos kryptis: antracito, 

grafito ir juodos spalvos.

• 3 raštai

Ruukki® Hyygge stogo dangą galima kloti trimis skirtingais raštais, kad galėtumėte pasirinkti išskirtinį dizainą. 

Lakštus su vertikaliais grioveliais galima tvirtinti "plytų raštu" arba "langeliais", o lakštus be griovelių galima 

kloti "plytų raštu".
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RUUKKI® HYYGGE

Ruukki® Hyygge yra idealus sprendimas tiems, kurie 

ieško paprasto, minimalistinio bet tuo pat metu 

išskirtinio dizaino stogo.

Lakštai su vertikaliais grioveliais arba be jų leidžia 

pasirinkti iš trijų skirtingų raštų, leidžiančių pabrėžti 

unikalų viso pastato charakterį.

Grožis pastebimas detalėse.

Ruukki® Hyygge su vertikaliais 

griovelias, jungiant "plytų raštu"

Ruukki® Hyygge su vertikaliais 

grioveliais, jungiant "langeliais"

Ruukki® Hyygge be griovelių

jungiant "plytų raštu"

Galimybė rinktis iš trijų raštų

3 raštai
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IŠBAIGTAS STOGAS

Nėra nieko svarbiau nei geri ir saugūs namai, 

kuriuose praleidžiame didžiąją savo gyvenimo 

dalį. Puikiai suprojektuotas stogas atspindi ne 

tik estetines namo vertybes, bet ir saugumą bei 

komfortą. Ruukki® Hyygge – tai išbaigta stogo 

sistema, įkūnijanti šiuos principus.

Išbaigtame stoge turi būti ir stogo saugos elementai, 

ir ventiliaciniai kaminėliai, ir specialiai suprojektuoti 

stogo lankstiniai, tarpinės, lietaus nuvedimo 

sistema. 

Visi Ruukki® Hyygge sistemos elementai turi įdealiai 

derėti prie stogo stiliaus, formų, užtikrinti ilgaamžį 

ventiliuojamų tarpų funkcionalumą, apsaugą nuo 

vandens.

Ruukki® Hyygge
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     Ruukki® Hyygge vėjalentė

 

Ruukki® Hyygge vėjalentę sudaro du elementai. Vėjalentės pagrindas užtikrina 

apsaugą nuo vandens pratekėjimo, uždengia lakštų kraštus ir stogo konstruk-

cijos elementus, todėl atrodo estetiškai. Kaip ir kraigas, vėjalentė išlankstyta 

taip, kad pasislėptų visi tvirtinimo sraigtai.
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     Stogo saugos elementai

 

Stogo tilteliai ir sniego užtvaros yra įvairių dydžių, todėl jas galima pritaikyti 

skirtingiems stogams.
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     Ruukki® Hyygge kraigas

Ruukki® Hyygge kraigas susideda iš trijų elementų. Kiekvienas iš jų yra perfo-

ruotas (su spec. skylutėmis), kad vyktų veiksminga stogo konstrukcijos venti-

liacija. Specialiai suprojektuota kraigo forma paslepia tvirtinimo sraigtus, todėl 

jų nesimato.
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     Ruukki stogo plėvelė Ruukki 150 FIX

 

Keturių funkcinių sluoksnių difuzinė, armuota stogo plėvelė Ruukki 150 FIX 

pasižymi geru garų pralaidumu, tvirtumu ir ypatingu ilgaamžiškumu. Dvi inte-

gruotos lipnios juostos garantuoja sujungimų patikimumą, sandarumą.
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     Ventiliaciniai kaminėliai

 

Ventiliaciniai kaminėliai gaminami iš rūgščiai atsparaus metalo, specialios 

formos kaminėlio padas užtikrina sandarumą. Yra galimybė rinktis kaminėlius 

su termoizoliacija arba be jos.

6

     Ruukki® Hyygge karnizas

 

Ruukki® Hyygge karnizą taip pat sudaro du elementai. Pagrindas su maskuo-

jančiuoju elementu, kuris yra patvarus ir estetiškas, sudaro išbaigtą sprendi-

mą. 
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Ruukki įgaliotųjų atstovų sąrašą galite internete, adresu: 

www.ruukki.lt/igaliotieji-atstovai
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• Kontaktai

 Centrinis biuras Pramonės g. 16, Vaidotai, 

  14149  Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18 ruukki.lietuva@ruukki.com

 Kauno skyrius Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07, faks. (37) 73 16 71 kaunas@ruukki.com

 Klaipėdos skyrius Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49, faks. (46) 49 25 48 klaipeda@ruukki.com

 Panevėžio skyrius S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47, faks. (45) 46 26 01 panevezys@ruukki.com

 Šiaulių skyrius Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80, faks. (41) 52 08 02 siauliai@ruukki.com

 Ruukki Products AS www.ruukki.lt www.ruukkistogas.lt


