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HYGGE

Це коротке, просте датське слово, яке 

неможливо перекласти іншими мовами, описує 

все, що має значення в житті: відчуття близькості 

та безпеки, душевну рівновагу і затишок. 

Воно уособлює скандинавське мистецтво бути 

щасливим та вказує на потребу в комфорті та 

радість від простих приємних речей.

Коли дім – hygge…

Він стає надійним прихистком для всієї родини, 

де вона збирається і готова подолати труднощі 

зовнішнього світу. Він дає їм можливість 

насолоджуватися компанією одне одного, 

почуттям спорідненості та щоденними 

ритуалами. Він стає місцем для виховання дітей, 

місцем зустрічей з тими, кого ми любимо, для 

сміху та аромату кави при свічках.

Простий, сучасний, затишний дім на природі – це 

місце, яке викликає почуття. Ruukki® Hyygge – 

проста форма щастя, створена саме для такого 

будинку.
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Загальна висота 26 мм

Загальна довжина 343 мм

Корисна довжина 290 мм

Загальна ширина 1200 мм

Корисна ширина 1178 мм

Мінімальний ухил 14°

Товщина 0,6 мм

Вага 2,35 кг/од.; 7 кг/m2

Корисна площа листа 0,341 m2

Одиниця продажу м2

Покриття GreenCoat Purex

Клас якості Ruukki 40

Унікальні характеристики Ruukki® Hyygge 
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RUUKKI® HYYGGE

Пласка модульна покрівля

Ruukki® Hyygger без канавок

Ruukki® Hyygge – це інноваційний продукт для 

покрівлі, проста та елегантна форма якого ідеально 

відповідає сучасним архітектурним тенденціям. Він 

доступний у двох варіантах – з канавками та без – що 

дозволяє монтувати покрівлю в трьох візерунках.

Спеціально розроблена система оригінальних 

металевих обробок забезпечує естетичний вигляд 

покрівлі та гарантує належні експлуатаційні 

характеристики. Ruukki® Hyygge, разом із продуктами 

для захисту покрівлі та для вентиляційних систем, 

складає комплексне рішення для покрівлі.

Ruukki® Hyygger з канавками

· Висока якість 

Для виробництва покрівельної системи Ruukki® Hyygge використовується найвищої якості сталь SSAB. Сталь 

товщиною 0,6 мм з найсучаснішим покриттям GreenCoat Purex. Напівматове покриття надзвичайно стійке 

до подряпин та ультрафіолетового випромінювання. Ruukki® Hyygge доступний у класі якості Ruukki 40, що 

означає 40-річну технічну гарантію та 15-річну гарантію збереження зовнішнього вигляду.

· Гладка поверхня 

Ruukki® Hyygge відповідає найновішим тенденціям в архітектурному дизайні. Інноваційне рішення вертикальної 

та горизонтальної систем з'єднання дозволяє приховати кріплення, що підкреслює просту форму покрівлі та 

покращує зовнішній вигляд.

· 3 кольори 

Ruukki® Hyygge доступний у трьох найбільш популярних кольорах, які чудово підходять до сучасних тенденцій 

будівництва: антрацитовий, графітовий і чорний.

· 3 візерунки 

Покрівельну систему Ruukki® Hyygge можна укладати у трьох візерунках, що дозволяє створювати індивідуальний 

дизайн. Для листів з канавками можливо використовувати метод рівних рядів або метод цегляної кладки, а для 

листів без канавок доступний метод цегляної кладки.
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Ruukki® Hyygge – ідеальне рішення для тих, кому 

потрібне поєднання простоти та мінімалізму 

з індивідуальним дизайном покрівлі. Листи з 

канавками або без канавок дозволяють монтувати 

трьома різними способами для підкреслення 

унікального характеру всієї будівлі. Ми знаємо, що 

краса криється в деталях

Укладка Ruukki® Hyygge з 

канавками методом цегляної 

кладки

Укладка Ruukki® Hyygge з 

канавками з утворенням рівних 

рядів

Укладка Ruukki® Hyygge без канавок 

методом цегляної кладки

Монтаж у трьох візерунках

3 візерунки
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       Планка торцева Ruukki® Hyygge  

Вітрозахист Ruukki® Hyygge складається з двох елементів. Внутрішня частина 

вітрозахисту забезпечує герметичність, маскуючий елемент робить його 

естетичним. Цей елемент спеціально створено для приховування кріплень.
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       Безпека покрівлі 

Система  покрівельної безпеки та система захисту від снігу доступні у різних 

розмірах, що дозволяє підібрати індивідуальне рішення для різних покрівель.

5

       Планки гребеню Ruukki® Hyygge  

Гребінь Ruukki® Hyygge складається з трьох елементів. Кожен з них має 

перфорацію для забезпечення безперешкодної вентиляції поверхні покрівлі. 

Спеціально створена форма гребню приховує кріплення, що робить їх 

невидимими.

1

       Покрівельна мембрана Ruukki H-FIX 

Тришарова мембрана H-FIX має особливі паропроникні властивості. Подвійна 

клейка стрічка гарантує щільність прилігання покрівлі.
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       Вентиляційна труба 

Вентиляційна труба виготовлена з кислотостійкої сталі, яка разом із 

профільованою базою складає безпечну збірну конструкцію Доступні варіанти 

з термоізоляцією та без.
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       Планка карнизу Ruukki® Hyygge 

Планка карнизу Ruukki® Hyygge складається з двох елементів. Основний 

елемент, крім функції маскування, становить комплексне рішення, 

забезпечуючи тривалу експлуатацію та естетичний вигляд.
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КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОКРІВЛІ

Не існує нічого важливішого за гарний, безпечний, 

надійний дім, де ми проводимо більшу частину 

нашого життя. Правильно сконструйована покрівля 

створює не лише естетичну цінність будинку, але і 

його безпеку та комфорт. Комплексна покрівельна 

система Ruukki® Hyygge, є гарантією забезпечення 

надійного функціонування. Комплексне рішення для 

покрівлі містить елементи покрівельної безпеки, 

системи захисту від снігу, системи вентиляції та 

спеціальну систему обробок, яка повністю відповідає 

формі та функції покрівлі. Лише поєднання всіх цих 

елементів гарантує ідеальний вигляд, довгі роки 

бездоганної служби покрівель Ruukki® Hyygge.

Ruukki® Hyygge
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Перелік офіційних дилерів знаходиться на сайті  

www.ruukki.com.ua
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