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RUUKKI T20
Dla wszystkich typów budynków

Profil Ruukki T20 stanowi oparte na prostych liniach roz-
wiązanie dla różnorodnych projektów dachowych odpo-
wiednich dla domów jednorodzinnych jak również bu-
dynków gospodarczych. Ze względu na liniową i sztywną 
formę arkuszy, profil T20 cechuje estetyczny wygląd oraz 
łatwość montażu.
Typowym zastosowaniem dla profilu T20 w  klasie jako-
ści Ruukki 50 jest nowoczesny budynek o funkcjonalnym 

stylu, z  kolei profil T20 w  klasie jakości Ruukki 30 jest 
najczęściej wykorzystywany w  budownictwie rolniczym 
i przemysłowym.
Blacha trapezowa T20, dostępna jest w  klasie jakości 
Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 oraz Ruukki 30. Dla powłoki 
poliestrowej w klasie jakości Ruukki 30 dostępne są dwa 
dodatkowe kolory - biały i srebrny.

Dostępna kolorystyka:

1095 mm

600-12000 mm

Wysokość całkowita

Szerokość półki

Szerokość efektywna

Szerokość całkowita

Długość minimalna

Długość maksymalna

Minimalny spadek

17 mm

28,5 mm

1095 mm

1129 mm

600 mm

12000 mm

6°

T20 - Ruukki 50 Plus objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną
T20 - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną
T20 - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną

Ciemnobrązowy

Wiśniowy Ceglasty

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Biały Srebrny
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RUUKKI T35
Gdy wygląd i cena ma znaczenie

Profil T35 to typowy profil trapezowy o podwyższonej wy-
sokości, dodatkowo posiadający przetłoczenia wzdłużne 
zwiększające sztywność arkusza.
Profil T35 to rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb da-
chowych, doskonale nadaje się na obiekty handlowe, 
przemysłowe i usługowe.
Blacha trapezowa ze względu na swoją liniową formę jest 
bardzo prosta i szybka w montażu, dzięki czemu idealnie 

nadaje się do montażu na dużych połaciach dachowych.
Blacha trapezowa T35, w klasie jakości Ruukki 30, objęta 
jest 30-letnią gwarancją techniczną oraz 10-letnią gwa-
rancją estetyczną. Powlekana jest powłoką Poliester lub 
Poliester mat.
Dla powłoki poliestrowej dostępne są dwa dodatkowe 
kolory - biały i srebrny.

Dostępna kolorystyka:

600-12000 mm

Wysokość całkowita

Szerokość półki

Szerokość efektywna

Szerokość całkowita

Długość minimalna

Długość maksymalna

Minimalny spadek

34 mm

40 mm

1035 mm

1073 mm

600 mm

12000 mm

4°

T35 - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną

Ciemnobrązowy

Wiśniowy Ceglasty

AntracytowyCzarny Czekoladowo-
brązowy

Grafitowy

Biały Srebrny

1035 mm
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