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kvalita, ktorá odoláva času, a naviac vyzerá skvele.

Váš domov je drahocenný – a je dôležité, aby ste mali 
strechu zodpovedajúcu jeho hodnote. Oceľové stre-
chy Ruukki chránia Váš domov za každých okolností.  
Sú tiež esteticky príjemné a nadčasovo štýlové. A čo je 
ešte dôležitejšie, strechy Ruukki Váš domov ešte zhod-
notia.
 
Strechy Ruukki sú fínskej kvality. Či už chcete renovovať 
alebo postaviť nový domov, naša pestrá ponuka striech 
Vám zaručí, že nájdete krásnu, odolnú strechu s jedno-
duchou starostlivosťou. Ak sa pri kúpe rozhodnete pre 
naše odkvapové systémy a bezpečnostné produkty, do-
stanete štýlový a funkčný balík, prepracovaný do posled-
ného detailu.

Vďaka tomu je strešná krytina Ruukki najjednoduchšou  
a bezproblémovou voľbou každého staviteľa.
 
Vyberte si vašu ideálnu strechu na www.ruukkistrechy.sk

Naše strechy sú navrhnuté pre náročné a stále sa menia-
ce klimatické podmienky, od letných horúčav a jesen-
ných dažďov až po mrazivú zimu. Voľba Ruukki Vám za-
bezpečí nádhernú strechu, ktorá vydrží dlhé desaťročia.

Hlavnými výhodami našich jedinečných povrchových 
úprav Purex a Pural matt je to, že výrazne zvyšujú odol-
nosť povrchu, účinne ho chránia pred poškriabaním  
a koróziou spôsobenou snehom a ľadom, a tiež sa vy-
značujú vysokou farebnou stálosťou, ktorú nenaruší ani 
pôsobenie UV žiarenia.

Purex a Pural matt vynikajúco dopĺňajú dedičstvo oceľo-
vých striech a know-how Ruukki. Sú k dispozícii v mo-
derných i tradičných farebných odtieňoch.

Odolné voči slnečnému žiareniu,
vode a poškriabaniu.

Oceľové strechy Ruukki sú k dispozícii v tvaroch, ktoré vy-
hovujú najrôznejšiemu okoliu, či už ide o moderné alebo 
tradičné. Strecha Ruukki spolu s naším odkvapovým sys-
témom a bezpečnostnými produktmi zaručí, že nemusíte 
robiť kompromisy.

Bohatá pestrosť výberu okolia
a architektonických štýlov.

Naša ponuka štandardných farebných odtieňov je veľ-
mi široká a všestranná. Farebné odtiene sú navrhnuté 
tak, aby esteticky ladily v krajine a umocnili architektúru 
domu. Ktorá farba sa Vám najviac páči? Ktorá sa najviac 
hodí pre Váš dom?

vyjdite s farbou von



3

Ak hľadáte najľahší spôsob montáže novej strechy 
alebo rekonštrukcie tej starej, je vybrať si strešnú 
sadu Ruukki.

Strešná sada obsahuje
•  strešnú krytinu
•  poistnú hydroizoláciu a tesnenia
•  prestupové manžety
•  skrutky
•  odkvapový systém
•  bezpečnostné prvky
•  lemovacie prvky

najrýchlejší a najjednoduchší spôsob
ako získať novú strechu.

Výber, s ktorým sa žije ľahšie. Oceľové strechy Ruukki sú 
vode odolné, ľahké a vydržia desaťročia. Vďaka prevedeniu 
a použitým materiálom nebudete mať problémy s údržbou 
našich striech a jednoduchá je aj ich montáž.

V prípade ďalších informácií kontaktujte nášho regionálneho obchodného zástupcu
alebo navštívte: www.ruukkistrechy.sk

správny výber pre celý život.

Ruukki k vaším službám.

Ruukki je tu k Vaším službám. Ruukki je expertom na 
kovy, na ktorého sa môžete spoľahnúť kedykoľvek  
potrebujete kovové materiály, komponenty, systémy  
a integrované systémy. Neustále rozvíjame škálu našich 
produktov a spôsoby prevádzky, aby sme uspokojili Vaše 
potreby.

Je to veľmi ľahké:
1.  Oboznámte sa s našou ponukou 
 na www.ruukkistrechy.sk a vyberte si produkt, ktorý 

sa Vám najviac páči. Následne nám pošlite žiadosť  
o cenovú ponuku.

2.  Náš technik Vám bezplatne vypracuje cenovú ponuku
 a obchodný zástupca odporučí zmluvného partnera
 vo Vašom najbližšom okolí.
3. Dohodnete sa na termíne dodávky.
4. Nenecháme Vás dlho čakať – strešná krytina bude 
 čoskoro doručená k Vašim dverám.
5. Náš certifikovaný obchodný partner sa bezodkladne
 postará o montáž Vašej strešnej krytiny.

rez strešnou krytinou

Oceľové jadro

Vrstva zinku

Pasivačná vrstva

Základný náter

Ochranný lak

 Vrstva zinku
 

Pasivačná vrstva

- Základný náter

Vrstva plastu
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Dizajn so všetkými časťami do seba krásne zapadá.

Oceľ je nadčasová voľba. Jej využitie má dlhú tradíciu. 
Vďaka svojmu vzhľadu a vlastnostiam sa stala najmo-
dernejším strešným materiálom.

Oceľové strechy Ruukki sú známe súhrou formy  
a funkcie, čo je príznačné pre škandinávsky dizajn, 
vďaka ktorému sú praktické a krásne, a tiež sa ľahko 
udržiavajú. Strechy sú ľahké, takže sú ideálne aj na 
rekonštrukciu.

Oceľové strechy Ruukki sú k dispozícii v tvaroch, ktoré 
vyhovujú najrôznejšiemu okoliu, či už ide o moderné 
alebo tradičné. Strecha Ruukki spolu s naším odkva-
povým systémom a bezpečnostnými produktmi zaručí, 
že nemusíte robiť kompromisy.

Oceľová strecha nikdy nevyjde z módy.

Bohatá pestrosť výberu okolia
a architektonických štýlov.
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Pural matt - je dokonalou voľbou pre vašu strechu. Bol 
vyvinutý za použitia špičkovej technológie založenej na 
báze polyuretánu a polyamidu. Polyuretán zaisťuje vý-
nimočnú odolnosť voči opotrebovaniu, pričom polyamid 
zlepšuje sklz počas profilovania. Pural Matt sa vyznaču-
je dôstojným vzhľadom povrchovej vrstvy, veľmi vysokou 
odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a výnimoč-
nou odolnosťou voči korózií. Odolnosť voči vysokým tep-
lotám a UV žiareniu súčasne vytvára základ mimoriadne 
dlhej životnosti. Hrúbka povrchovej úpravy je 50 mikró-
nov. Záruka na krytinu s povrchovou úpravou Pural Matt 
je 50 rokov na prehrdzavenie a 20 rokov na farebnú stá-
losť. 

Povrchové úpravy pre rôznych užívateľov a ich potreby

Polyester - je povrchová úprava odolná voči zmenám 
teplôt, UV žiareniu a korózii. Má dobré mechanické vlast-
nosti – odolnosť voči mechanickému poškodeniu a vy-
sokú pevnosť. Je to najžiadanejšia predávaná povrchová 
úprava. Hrúbka náterového systému je 25 mikrometrov. 
Záruka na krytinu s povrchovou úpravou Polyester je 30 
rokov na prehrdzavenie a 10 rokov na farebnú stálosť.

Purex - výrobky s touto novou povrchovou úpravou majú 
štýlový a elegantný vzhľad, ktorý je výsledkom mierne 
matného povrchu. Je založený na báze polyuretánu, kto-
rý zaisťuje vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Vrstva 
Purexu dosahuje na oceľovom plechu hrúbku 26 mikró-
nov. Záruka na krytinu s povrchovou úpravou Purex je 
40 rokov na prehrdzavenie a 15 rokov na farebnú stálosť

Pural matt embossed - je špeciálna povrchová úprava  
s hi-tech pridanou hodnotou k najkvalitnejšej povrcho-
vej úprave Pural Matt od firmy Ruukki. Streche dodáva 
luxus, nadčasový a elegantný vzhľad pri zachovaní špič-
kovej  kvality a odolnosti. Táto reliéfna povrchová úprava 
dodáva novým strechám prémiový a súčasne svieži a štý-
lový  vzhľad. Reliéf zvyšuje tuhosť a vytvára rovný a plo-
chý profil. Ďalšou novinkou zvyšujúcu úžitkovú hodnotu 
je účinná zvuková izolácia, ktorá ešte viac zvýši komfort 
vašeho bývania, predovšetkým v obývaných podkrovných 
priestoroch. V súčasnosti sa dodáva iba ako profil Clas-
sic a bola navrhnutá pre ľudí, ktorí vyžadujú skutočne len 
tu najlepšiu strechu. Hrúbka náterového systému je 50 
mikrónov. Záruka na krytiny s povrchovou úpravou Pural 
Matt embossed je 50 rokov na prehrdzavenie a 20 rokov 
na farebnú stálosť.
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Odolná i krásná

ClassiC™

Ruukki Classic je oceľová strecha triedy premium s jedinečným vzhľa-
dom. Jej profil pripomína tradičnú falcovanú krytinu, ale zároveň 
je moderný a štýlový. Krytina je vhodná pre rôzne architek-
tonické štýly a je vynikajúcou voľbou pre strechy s nízkym 
sklonom.

Ak hľadáte nadčasovú a trvácnu krásu, vyberte si 
Ruukki Classic. Je odolná a ľahko ošetrovateľná. 
Má skvelé prevedenie.

Ruukki Classic je dostupná v dvoch modeloch 
- Classic a Classic Economy - ktoré sa od seba 
odlišujú dobou záruky.

Classic prichádza vo dvoch variantoch.  
Classic s povrchovou úpravou Pural matt má technickú záruku 50 rokov a záruka na farebnú stálosť je 20 rokov.

Classic Economy s povrchovou úpravou Polyester má technickú záruku 30 rokov a záruka na farebnú stálosť je 10 rokov.

7
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Jedinečný vzhľad, jedinečný pocit.

ClassiC™ pRemium

Pre najnáročnejších zákazníkov sme navrhli novú podobu oceľo-
vých striech Classic. Reprezentuje všetky silné stránky Classic-u, 
ako nadčasový elegantný vzhľad, rovnako aj vysokú kvalitu 
a trvácnosť.

Novinkou je embossovaný povrch, ktorý dodáva 
strechám Classic nový, svieži štýl. Reliéf zvyšuje tu-
hosť a vytvára rovný a plochý profil. Ďalšou predno-
sťou je účinná zvuková izolácia, ktorá ešte viac zvýši 
komfort Vášho bývania.

u strechy Premium poskytujeme technickú záruku 50 rokov  
a záruku na farebnú stálosť 20 rokov. táto strechy je vyrábaná  

s povrchovou úpravou Pural matt embossed.

9
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Najinteligentnejšia strecha akú ste kedy videli.

f iNNeRa™

Nový inovatívny dizajn modulovej krytiny Finnera nielen skrášli 
Vašu strechu, ale bude taktiež neobyčajne odolná a praktická. 
Revolučné ohnutie prednej hrany výrobku zvyšuje odolnosť 
voči vplyvu počasia a vytvára nádherné jednoliate ukon-
čenie strechy. To znamená, že získate najvyššiu kvalitu  
v rámci balíka, pripraveného na sklade. Ručíme za to, že 
montáž strechy bude tak ľahká a plynulá, ako sa len dá. 
Konečný výsledok bude veľkolepý a vyhnete sa akým-
koľvek ťažkostiam.

u strechy Finnera poskytujeme technickú záruku 40 rokov.
táto strecha je vyrábaná s povrchovou úpravou Purex.
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Nie je taká drahá ako vyzerá.

DeCORRey™

Teraz môžete získať vysokokvalitnú strechu Ruukki za
bezkonkurenčnú cenu. Nová strecha Decorrey je pevná,
ľahko sa udržiava a jednoducho sa montuje. Jej níz-
ky profil jej dodáva nový štýlový vzhľad. Vďaka jej  
cenovej dostupnosti je rovnako vhodná aj na rekon-
štrukciu. 

u strechy Decorrey poskytujeme technickú záruku 30 rokov.
táto strecha je vyrábaná s polyesterovou povrchovou úpravou.

13
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NOviNka
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keď ide o štýl, nová krytina Ruukki adamante
je tým najjednoduchším spôsobom ako zaujať.

aDamaNte™

Ruukki Adamante je nový pôsobivý strešný profil pre náročnejších majiteľov 
domu, ktorý si potrpia na štýl. Dve nové farby, Vínovo červená a Zamato-
vo baklažánová skvele podčiarknu jej výrazný, štýlový tvar. Ak chcete  
originálny nápaditý dom, dovoľte Ruukki Adamante ukázať sa  
v plnej kráse. Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž,  
jednoducho ju chcete vlastniť. Rovnako ako všetky  
oceľové strešné krytiny Ruukki aj Adamnte je  
navrhnutá tak, aby majiteľom domu zjednodušila  
a spríjemnila život.

RR11

RR23

RR29

RR32 

RR33 

RR750 

RR887

RR779 

RR798

táto strecha je vyrábaná s povrchovou úpravou Pural matt, alebo Purex.
Na Pural matt poskytujeme technickú záruku 50 rokov a záruku na farebnú stálosť 20 rokov.  

u povrchovej úpravy Purex poskytujeme technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

15
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Najobľúbenejšia z mnohých dôvodov.

mONteRRey™

Ruukki Monterrey je vhodná pre najrôznejšie typy prostre-
dia a domov. Práve preto je našim najpopulárnejším
modelom. Vďaka nižšiemu profilu dodá Monterrey
Vašej streche pohodový vzhľad. Monterrey pri-
chádza v troch prevedeniach – premium, plus  
a štandard, ktoré sa vzájomne líšia povrcho-
vou úpravou, a tým aj trvácnosťou.

monterrey prichádza v troch rôznych variantoch podľa povrchovej úpravy: Pural matt, Purex a Polyester.
monterrey premium (Pural matt) má technickú záruku 50 rokov a záruku na farebnú stálosť 20 rokov.

monterrey plus má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.
monterrey standard  má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.

17
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vhodný pre všetky typy stavieb.

tRapézOvý pROfil t20 

Profil T20 je možné použiť pri zastrešení moderných rodinných domov, 
ale aj pri renovácii vidieckych budov. Vďaka lineárnej a pevnej forme krytiny je tra-
pézový plech T20 estetický atraktívny a jednoducho sa montuje nielen pri nových 
stavbách, ale aj na existujúce krokvy pri rekonštrukciách.

Profil T20 je dostupný v štyroch variantoch: Premium, Plus, Standard a Pozink. 
Typickým použitím pre krytinu Profil T20 Premium sú moderné domy vo funk-
cionalistickom štýle, ktoré vyžadujú priamočiaru povrchovou úpravu exte-
riéru. Technická záruka je 50 rokov a záruka na farebnú stálosť 20 rokov. 
Profil T20 Plus je univerzálne používaný pre širokú škálu novostavieb 
a rekonštrukcií privátneho, ale tiež priemyslového a administra-
tívneho typu. Technická záruka je 40 rokov a záruka na fareb-
nú stálosť 15 rokov. Profil T20 Standard je naopak vhodný 
pre väčšinu stavieb v poľnohospodárskom sektore, ako 
sú napríklad sýpky, stodoly, sila alebo budovy hospo-
dárskych či priemyselných komplexov. Možnosť dodania 
toho to profilu s antikondenzačnou povrchovou úpravou. 
Technická záruka je 30 rokov a záruka na farebnú stálosť 
10 rokov. Profil T20 Pozink pre menej náročné projekty (garáže, 
kôlne). Technická záruka je 10 rokov.

Profil t20 je možné objednať aj ako stenový

19
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Dôkaz zručnosti.

falCOvaNÁ kRytiNa - zvitOk 

Falcované strechy Ruukki sú vhodné pre náročné rekonštrukcie
a okolie, akými sú napr. vzácne pamiatkové objekty. Taktiež sa 
môžu využívať pri moderných architektonických stavbách. 
Dosiahnete pôsobivý výsledok garantovaný materiálmi
premium, rovnako ako výnimočne vysokú kvalitu.
Napríklad oplechovanie odkvapu alebo štítu, 
prípadne iného príslušenstva sa vyhotoví priamo 
na stavbe z tabuľového plechu.

u strojovo spojovaných strechách poskytujeme technickú záruku 40 rokov 
a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.

táto strecha je vyrábaná s povrchovou úpravou Purex.
Šírka dodávaného zvitku je 620mm.

21
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strešné bezpečnostné prvky

Strechy Ruukki sú odolné a nenáročné na
starostlivosť. Aj napriek tomu i ony po-
trebujú z času na čas údržbu. I keď po-
trebujete len zriedka vyliezť na strechu, 
musíte na ňu mať umožnený prístup bez 
zbytočného rizika. Rebríky, strešné lávky 
a snehové zábrany od spoločnosti Ruukki 
sú bezpečným a kvalitným riešením pre 
všetky strechy a účely. Tieto výrobky sú 
dostupné v  vyrobené z  galvanizovanej 
ocele s  povrchovou farebnou úpravou 
alebo bez nej.

Oplechovanie, prestupy a ďalšie  
príslušenstvo

Ak si zvolíte príslušenstvo Ruukki, získa-
te strechu, ktorá je štýlová a funkčná do 
posledného detailu. Oplechovanie a pre-
stupy sú vyrábané z rovnakých materiálov 
ako strešná krytina modernými výrobnými 
metódami. To umožňuje dosiahnuť presné 
rozmery zhodnej kvality. Naše štandardi-
zované strešné systémy vám zaručia rých-
lu dodávku celého riešenia. Pre hrebene, 
rohy a úžľabia strechy je dôležité tesnenie. 
Krytinové plechy sú upevňované pomocou 
samo rezných skrutiek s podložkou. Skrut-
ky sú dodávané vo farbe odtieňu strechy, 
aby s ňou úplne splynuli. Efektívne na-
vrhnuté skrutky sa zarežú do povrchu bez 
námahy.

všetko vyrobené na najvyššej úrovni.
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odkvapový systém funkčne dopĺňa
strechu do uceleného balíčka.

Odkvapový systém účinne odvádza daž-
ďovú vodu zo striech a je vyrábaný v po-
vrchovej úprave Pural o hrúbke plechu 
0,6 mm. Jednotlivé diely majú presné 
rozmery, dobre do seba zapadajú a ľahko 
sa inštalujú. Sú vyrobené z obojstranne 
povrchovo upravenej galvanizovanej 
ocele. Hladké krivky zamedzujú zachyco-
vaniu nečistôt. Externé odkvapové háky 
sú stabilné a ľahko sa čistia.

V prípade potreby bližších  
informácií kontaktujte miestneho 
distribútora alebo navštívte:

www.ruukkistrechy.sk

kde obdržíte informácie týkajúce 
sa technických detailov  
a inštalácie.
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Podrobné údaje o strešných krytinách.
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classic Premium RR23  RR22    
povrchová úprava: pural embossed 0,5 mm
technická/estetická záruka 50/20 
 
classic economy RR23  RR22 RR29  RR32  RR33  
povrchová úprava: polyester 0,5 mm        
technická/estetická záruka 30/10  

classic  RR29  RR32   RR750  RR23  RR33  RR22  RR887  RR779  
povrchová úprava: pural matt 0,5 mm        
technická/estetická záruka 50/20        RR798
 
Finnera  RR29  RR32 RR33 RR750 RR23 RR887 
povrchová úprava: purex 0,5 mm 
technická/estetická záruka 40/15  
 
Decorrey  RR29  RR32 RR33 RR750 RR23 RR887  
povrchová úprava: polyester 0,5 mm
technická/estetická záruka 30/10 
 
Adamante (premium, plus) RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798 
povrchová úprava: pural matt 0,5 mm       
technická/estetická záruka: premium 50/20
 
Monterrey premium  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33 RR887 RR779 RR798 
povrchová úprava: pural matt 0,5 mm
technická/estetická záruka 50/20
 
Monterrey plus  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798 
povrchová úprava: purex 0,5 mm
technická/estetická záruka 40/15 
 
Monterrey standard  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR35  RR887 RR37 
povrchová úprava: polyester 0,5 mm
technická/estetická záruka 30/10
 
t20 premium  RR29  RR32  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798 
povrchová úprava: pural matt 0,5 mm
technická/estetická záruka 50/20
 
t20 plus  RR29  RR32 RR11 RR750  RR23   RR33  RR887 RR779 RR798 
povrchová úprava: purex 0,5 mm          
technická/estetická záruka 40/15          
 
t20 standard  RR11  RR33 RR750 RR29  RR23  RR887  RR32 Ral7035    Ral9002 
povrchová úprava: polyester 0,5 mm          
technická/estetická záruka 30/10        Ral9006    Ral9010 
 
Falcovaná krytina – svitky RR2G3  RR23 RR29  RR33  RR887  
povrchová úprava: purex 0,5 mm
technická/estetická záruka 40/15 

plus 40/15
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Creative, s.r.o.

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov  
prezentovaných v tomto katalógu. 

Copyright © 2014 Rautaruukki Corporation. Všetky práva sú chránené.
Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. 

Pural je registrovanou ochrannou známkou Rautaruukki Corporation.

S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.
 Bezplatné poradenstvo - Poradca pre strechy: mail: poradcaprestrechy@ruukki.com 0800 11 66 55
 Regionálny obchodný zástupca - regióny A+B - stredné a západné Slovensko 0905 415 147
 Regionálny obchodný zástupca - región C - východné Slovensko  0907 922 527

Predajný sklad strešných krytín a kompletného príslušenstva:
Ruukki Express Vlčkovce, Vlčkovce 413, 919 23 Vlčkovce,  tel.: 0905 523 996, 0917 164 622
Ruukki Express Prievidza, Priemyselná 12, 971 01 Prievidza,  tel.: 0915 291 242, 0915 291 241
   Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 7:30 - 16:00

    Ruukki Slovakia, s.r.o., Galvaniho 13, 821 04 Bratislava 2 - Trnávka
     tel.: +421 2 3213 1422, -23, -68   fax:+421 2 3424 1418    www.ruukkistrechy.sk    www.ruukki.sk     
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