Металочерепиця
Опис виробу

Decorrеy™ TS28- 400-1130
Дах - це набагато більше, ніж просто покрівельні листи. Це складна система
вентиляційних труб, водостічних систем, драбин, перехідних містків та снігозатримувачів,
що робить Ваш дах безпечним, функціональним та довговічним. Усі елементи нашого
покрівельного комплекту ідеально сумісні між собою та вирізняються високою якістю,
що відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2000. Сталеві покрівлі герметичні, легкі
та естетичні. Вони забезпечують швидкий та простий монтаж, довговічність і відсутність
турбот у майбутньому.
Сфери застосування
• Дачі, вілли, котеджі, маєтки, приватні будинки
• Будинки стрічкової забудови, таун-хаузи
• Багатоповерхові житлові будинки
• Оздоровчі та розважальні комплекси

Ruukki – спеціаліст у галузі металу, на якого Ви можете покластися, коли потребуєте
матеріалів, компонентів, систем та комплексних рішень на основі металу.
Ми постійно розвиваємо нашу діяльність та товарний асортимент, щоб краще відповідати
Вашим потребам.
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Опис виробу, TS28-400-1130

MKTI

EN 14782

Tiilikainen hl=1100mm

• Продукт

Назва
Код
Загальна висота
Крок обрешітки
Корисна ширина
Загальна ширина
Товщина

• Допуски

Decorrеy™
TS28-400-1130
28 мм
400 мм
1130 мм
1181 мм
0,45 мм

Продукт
Матеріал

SFS-EN 508-1
SFS-EN 10143

• Покриття та кольори
Polyester

RR 11, RR 29 та RR 32

• Матеріал

Гарячеоцинкований сталевий лист з масою цинку
від 275г на 1м²
SFS-EN 10326

Прокат тонколистовий рулонний з декоративнозахисним лакофарбовим покриттям для будівельних
конструкцій
SFS-EN 10169-1
SFS-EN 10169-2

RR 11

RR 29

RR 32

• Контактна інформація
Центральний офіс "Pууккі Україна":
03680, Київ, бульв. І. Лепсе, 4, «Сільвер Центр» тел. 044 364 45 45, факс 044 364 45 46
Корпорація «Раутарууккі»

www.ruukki.com.ua, ww.ruukkidim.com.ua

Інформація, наведена у цих технічних даних, ретельно перевірена. Тим не менш, корпорація «Раутарууккі» не несе
відповідальності за помилки чи недогляд, прямі або непрямі пошкодження, викликані неправильним застосуванням інформації.
Також ми зберігаємо за собою право на зміни.
Авторське право © 2008 Корпорація «Раутарууккі». Усі права захищені.
Ruukki, Rautaruukki та More With Metals є зареєстрованими торговими марками корпорації «Раутарууккі».

2

