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Zag
lebienie pod wkret

Ruukki® Frigge to nowoczesna i estetyczna blachodachówka modułowa na każdą 

kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz szeroki wybór powłok i kolorów blachodachówki 

modułowej Ruukki® Frigge – to cechy, które pozwolą spełnić oczekiwania najbardziej 

wymagającego Klienta. 
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SPECYFIKACJA

• modułowość, dzięki której dach jest łatwy w transporcie oraz montażu, a ilość odpadów jest 
zredukowana do minimum

• symetryczny kształt pozwalający na montaż w dowolnym kierunku, tj. od lewej do prawej  
i od prawej do lewej

• duża powierzchnia podparcia na łacie, poprawiająca odporność na uszkodzenia podczas montażu 
i ułatwiająca montaż akcesoriów dachowych

• cięcie po fali poprawiające estetykę połączeń i krawędzi dachu

• specjalne zagłębienia montażowe ułatwiające posadowienie wkrętów

UNIKALNE CECHY

DOSTĘPNE KOLORY

Ruukki® Frigge to nowoczesna blachodachówka modułowa, która doskonale wpisuje się we 
współczesne trendy architektoniczne i potrzeby wszystkich Klientów. Blachodachówka modułowa 
powstała w wyniku prac zespołu projektowego przy współpracy z Klientami oraz wykonawcami. 
Dzięki takiej kooperacji produkt posiada szereg unikalnych cech wpływających pozytywnie na 
proces montażu, użytkowania oraz wygląd całego dachu.  

Najważniejsze cechy:

Nazwa                             

Wysokość profilu              

Długość modułu               

Szerokość efektywna        

Szerokość całkowita  

Powierzchnia efektywna arkusza

Minimalny spadek           

Rozstaw łat                      

Jednostka sprzedaży         

Dostępne klasy jakości      

Ruukki® Frigge                            

41 mm              

350 mm               

1185 mm        

1213 mm      

0,83 m2

9°

350 mm                      

szt.

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Czarny Antracytowy GrafitowyCeglastyCiemno-
brązowy

Czekoladowo- 
brązowy

Ruukki® Frigge występuje w siedmiu najpopularniejszych kolorach, które świetnie wpisują się 

w nowoczesne budownictwo – czarnym, wiśniowym, czekoladowobrązowym, ciemnobrązowym, 

ceglastym, antracytowym i grafitowym.

Wiśniowy
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KOMPLETNY DACH

Komponenty dachu: 

• blachodachówka Ruukki® Frigge

• obróbki dachowe

• system rynnowy Siba

• akcesoria bezpieczeństwa dachowego

• elementy wentylacyjne

• podbitka stalowa Soffit 

• membrana dachowa

• łączniki dachowe

Ruukki® Frigge to nie tylko pokrycie dachowe, ale również komplet elementów 

tworzących doskonale zgraną całość. Specjalnie zaprojektowane obróbki, takie jak 

gąsior czy wiatrownica podkreślają charakter dachu, a odpowiednie akcesoria, to 

jest membrana dachowa, elementy komunikacji i bezpieczeństwa dachowego czy 

kominki wentylacyjne powodują, że dach jest w pełni funkcjonalny. Stalowa podbitka 

Soffit stanowi doskonałe wykończenie części okapowej dachu, a system rynnowy Siba 

odpowiada za skuteczne odprowadzanie wody deszczowej z dachu Ruukki® Frigge. 

Wszystkie te elementy sprawiają, że dach staje się kompletny i wyjątkowy. 


