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HYGGE

To krátké, nenápadné, do češtiny nepřeložitelné 

dánské slovo, popisuje všechno to, co se v životě 

skutečně počítá: pocit blízkosti, bezpečí, svobody 

a tepla. Je to skandinávská filozofie štěstí, 

vyjadřující snahu o dosažení útulného komfortu 

a radosti z drobných potěšení.

Když je dům hygge

Stává se bezpečným přístavem, ve kterém se 

schází celá rodina a čerpá nové síly k výzvám 

vnějšího světa a raduje se z pocitu vzájemné 

sounáležitosti, intimity a  každodenních 

rituálů. Je to prostor, ve kterém vychováváte 

děti, scházíte se s těmi nejbližšími, kde se 

rozléhá smích a  panuje uvolnění u  kávy  

a třpytu svíček.

Jednoduchý, moderní, útulný dům blízko přírody 

- do takovéhoto místa se chcete vracet. Pro 

taková místa vznikla Jednoduchá forma štěstí, 

Ruukki® Hyygge.

Jednoduchá forma štěstí
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Celková výška 26 mm

Celková délka 343 mm

Užitná délka 290 mm

Celková šířka 1200 mm

Užitná šířka 1178 mm

Minimální úhel sklonu 14°

Tloušťka 0,6 mm

Hmotnost 2,35 kg/ks; 7 kg/m²

Krycí plocha 0,341 m²

Prodejní jednotka m²

Povlak GreenCoat Purex

Třída kvality Ruukki 40

Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge

Hladká povrchová 
struktura
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AntracitováČerná Grafitová

Dostupné barvyTechnické údaje

RUUKKI® HYYGGE

Plochá modulová plechová střešní krytina

Ruukki® Hyygge bez prolisů

Ruukki® Hyygge je inovativní střešní krytina, která se 

díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním 

architektonickým trendům. Produkt se prodává ve dvou 

variantách: s prolisy a bez prolisů, což umožňuje získat 

tři různé vzory střešní krytiny.

Speciálně navržený systém originálního příslušenství 

dotváří estetický vzhled střechy a zaručuje její 

správné fungování. Bezpečnostní prvky a další 

příslušenství doplňuje nabídku kompletní střechy 

Ruukki® Hyygge.

Ruukki® Hyygge s prolisy

· Vysoká kvalita 

K výrobě Ruukki® Hyygge používáme švédskou ocel té nejvyšší kvality, pocházející ze švédského koncernu SSAB. 

Plech tloušťky 0,6 mm je opatřen moderní povrchovou úpravou GreenCoat Purex. Lehce matný povlak je velice 

odolný proti poškrábání a vlivům slunečního záření. Ruukki® Hyygge je dostupná v třídě kvality Ruukki 40, 

což znamená, že na produkt je poskytována 40 letá technická záruka a 15 letá estetická záruka.

· Hladká povrchová struktura  

Ruukki® Hyygge se řadí mezi ty nejmodernější architektonické trendy. Inovativní řešení příčných a podélných 

zámků umožňuje pohledově skrýt spoje, což navíc zdůrazňuje jednoduchou formu krytiny a zlepšuje estetický 

vzhled.

· 3 barvy  

Ruukki® Hyygge je dodáván ve třech nejpopulárnějších barvách, které se skvělým způsobem hodí k modernímu 

stavitelství - antracitové, grafitové a černé.

· 3 vzory 

Střešní krytinu Ruukki® Hyygge lze na střeše položit třemi různými způsoby, kdy záleží na rozmístění panelů  

při montáži. Lze zvolit pokládku na vazbu, nebo pokládku souměrnou u panelů s prolisy a pokládku na vazbu 

u panelů bez prolisů.
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RUUKKI® HYYGGE

Jednoduchost a minimalizmus v trojím vydání, to 

je Ruukki® Hyygge, kterou může každý přizpůsobit 

svému vkusu. Ruukki® Hyygge je střešní malofor-

mátová krytina bez prolisů nebo s prolisy. Střešní 

panely lze pokládat třemi různými způsoby, které 

umožňují zvýraznit vlastnosti a charakter celé bu-

dovy. Víme, že krása tkví v detailech.

Ruukki® Hyygge s prolisy  

při pokládce na vazbu

Ruukki® Hyygge s prolisy  

při souměrné pokládce

Ruukki® Hyygge bez prolisů  

při pokládce na vazbu

Lze pokládat ve třech vzorech

3 vzory
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     Závětrná lišta Ruukki® Hyygge 

Závětrná lišta Ruukki® Hyygge se skládá ze dvou prvků. Spodní díl má zajistit 

vzduchotěsnost, zatímco vrchní díl je zodpovědný za jeho estetický vzhled. 

Speciálně vytvarovaný vrchní díl umožňuje, aby spojovací materiál použitý 

k jeho montáži nebyl zvnějšku viditelný.
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     Střešní bezpečnostní prvky 

Schůdky, lávky a protisněhové zábrany jsou dostupné v rozměrech,  

které umožňují jejich jednoduchou montáž na všech typech střech.
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     Hřebenáč Ruukki® Hyygge 

Hřebenáč Ruukki® Hyygge se skládá ze tří prvků. Každý z nich obsahuje per-

foraci, která je odpovědná za efektivní větrání střešního pláště. Speciální tvar 

hřebenáče umožňuje, aby spojovací materiál použitý k jeho montáži nebyl 

viditelný.
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     Podstřešní folie Ruukki H-FIX 

Třívrstvá podstřešní folie H-Fix se vyznačuje vynikajícími paropropustnými 

vlastnostmi a díky použití oboustranně lepicí pásky zaručuje těsnost střešní-

ho pláště.
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     Větrací komínek 

Větrací komínek je zhotoven z odolné oceli a spolu s profilovaným spodním 

dílem zaručuje bezpečnou montáž. Podle potřeb lze zvolit izolovanou nebo 

neizolovanou verzi.
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     Okapové lemování Ruukki® Hyygge 

Okapové lemování Ruukki® Hyygge se skládá ze dvou prvků. Spodní díl 

s krycími prvky a vrchním dílem tvoří kompletní řešení, které je velice odolné 

a současně i vzhledově estetické.

3

KOMPLETNÍ STŘECHA

Dům je místo, ve kterém strávíme velkou část 

života. Dobře navržená střecha umožní radovat 

se nejen ze vzhledu vašeho domu, ale především 

z jeho bezpečnosti a komfortu. Aby se tak 

stalo, používejte k vaší krytině Hyygge pouze 

originální příslušenství a doplňky. Kompletní 

střecha by měla obsahovat prvky umožňující 

pohyb po střeše, protisněhové zábrany, systém 

větrání a speciálně navržený soubor příslušenství, 

přizpůsobeného svým tvarem a funkčností 

k tomuto druhu střešní krytiny. Použití všech 

těchto prvků znamená záruku dokonalého 

vzhledu a dlouhých let bezporuchového používání 

střechy Ruukki® Hyygge.

Ruukki® Hyygge
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Fotografie uvedené v katalogu jsou pouze ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení změn barev, vzorů a rozměrů prezentovaných výrobků. Tento 
katalog je vydán pro informační účely a netvoří obchodní nabídku ve smyslu zákona.

• Seznam autorizovaných distributorů Ruukki je dostupný na www.ruukkistrechy.cz

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů):

www.ruukkistrechy.cz

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2018 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena. 

Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.

Region 3

Region 4

Region 5

Region 1

Region 2

poradceprostrechy@ruukki.com
1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459

2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462

3. Východní Čechy 603 829 903

4. Jižní Morava 604 212 452

5. Severní Morava 735 152 860

Poradce pro střechy: tel.: +420 800 350 999
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