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ALKOSSON KARAKTERT
a Ruukki Design Palettával
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E gy homlokzat, mely kiáll ja 

az idő próbáját, tökélete-

síti  a látványt, és egyéni 

karakterrel rendelkezik. Egy kéz-

jegy a tájon. 

A Ruukki Design Palettája lehetővé teszi, 

hogy az építészetről alkotott elképzelé-

sét egyszerű és hatékony módon valósít-

sa meg – magas minőségű formák (mint 

például tálcás és sávos burkolati pane-

lek, homlokzati profilok),anyagok (mint 

acél, alumínium vagy Cor-Ten), valamint 

színek vezető kínálatát választva az épü-

let karakterének kialakításához. 

A ritmus és az áramvonalasság kifejezé-

se, különféle stílusok és formák széles 

választéka: a Ruukki Design palettája a 

tervezés lehetőségeihez széles spektru-

mot kínál az építészek számára. 

Minőségi termékek és garanciák - az 

alapanyagtól kezdve a termékek egész 

életciklusán át. Tökéletes homlokzatok, 

részletek, és illesztések.
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FORMÁK
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Liberta ™ original 102 Liberta ™ original 102Grande Liberta ™ elegant 500 Liberta ™ elegant 500Grande

Liberta ™ Cor-Ten® 600
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Liberta ™ elegant 500

• Szélesség és magasság: projektspecifikus

• Mélység: 25-30 mm

• Függőleges és vízszintes illesztés: 5-30 mm

• Rögzítés: rejtett

• Szerelési irány: vízszintes
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Lamella groove 10 Lamella groove 20

Lamella groove 30 Lamella Cor-Ten® 30

Lamella sharp 40 Lamella sharp 45

Lamella smooth 50 Lamella lap 60

Lamella peak 90 Lamella straight 100

Lamella vertical 70
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Sávos homlokzatburkolatok



Lamella sharp 45

• Hasznos magasság: 300-350 mm

• Szélesség: 150-3000 mm

• Mélység: 40 mm

• Rögzítés: rejtett

• Szerelési irány: vízszintes
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Design Profilok

Design Paris ™ S55 Design Tokyo ™ S18

Design Rome ™ S34 Design Rome ™ S S34

Design Venice ™ S10 Design Venice ™ S S10

Design Oulu ™ A T10 Design Oulu ™ B T10

Design Cor-Ten® S7
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Design Tokyo ™ S18

• Hasznos szélesség:  1100 mm

• Hosszúság: 600-6000 mm

• Mélység: 18 mm

• Szerelési irány: vízszintes vagy függőleges 

• Felhasználás: homlokzatok, belső burkolatok
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Anyagok

Cor-Ten®

Acél

Alumínium

• Az időjárásálló Cor-Ten acélt építészeti megoldásokra használják. A Cor-Ten 

anyag semmilyen külön felületkezelést nem igényel. Az időjárás álló acél hasz-

nálata így kiküszöböli a gyártási és a működtetési fázisok folyamán szükséges 

felületkezelést, ezzel lecsökkentve a környezeti terheket és költségeket a termék 

életciklusának teljes ideje alatt.  

• A minőség garantált az alapanyaggyártástól kezdve a végtermékig a termék 

egész életciklusán át.

• Az anyagok újrafelhasználhatók, újra hasznosíthatók, illetőleg nyersanyagként 

használhatók acél vagy egyéb termékek alapanyagaiként.

• Acél és alumínium anyagok széles színválasztéka áll rendelkezésre. 

• Alapanyag vastagság acéloknál 1.2 mm, alumíniumnál és Cor-Ten alapanyagnál 

1,5 mm.
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Liberta ™ Cor-Ten® 600

• Eredeti természetes anyag, időjárásálló Cor-Ten acél 

• Szélesség és magasság: projektspecifikus 

• Mélység: 30 mm

• Vízszintes és függőleges illesztés: 10-30 mm

• Rögzítés: látszó

• Szerelési irány: vízszintes
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• Gyors szállítási határidő 3 héttel

• Rugalmas szállítási, porfestett anyagból készült terméke már 100 m2-es kiszerelésben szállítva

• Garantált minőség a Ruukki alapanyaggyártástól kezdve a végtermékig

• Garancia a különlegesen tartós PVDF bevonatos termékekre 20 évre (esztétikai), és technikailag 

akár 50 évig

• Új, továbbfejlesztett porfestési technológiára garantált és igazolt minőség

• Kérjük, mindig ellenőrizze értékesítőnkkel vagy weboldalunkon a részletes információkat a színek 

és bevonatok rendelkezésre állásáról és a szállítási tudnivalókról. 

A színek kiválasztásánál a gyári színmintakönyv az irányadó, a nyomdai színek eltérhetnek a 

valóságtól.
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1. Tiszta fehér RAL 9010, porfestett matt

2. Fehér RR20, PVDF

3. Fémes tiszta fehér RAL 9010, porfestett matt

4. Világosszürke RR21, PVDF

5. Szürke RR22, PVDF

6. Ezüst RR40, PVDF matt

7. Sötét Ezüst RR41, PVDF matt

8. Metál grafit RR45, PVDF matt

9. Sötétszürke RR23, PVDF

10. Fekete RR33, PVDF / por matt

11. Arany RR42, metál: PVDF / porfestett matt

12. Világosbarna RR30, PVDF / porfestett matt

13. Antik bronz, porfestett matt

14. Barna RR31, PVDF / porfestett matt

15. Sötét barna RR32, PVDF / porfestett matt

16. Metál kék RR44, PVDF / porfestett matt

17. Zafír jég, metál: porfestett matt

18. Éjfél kék, metál: porfestett matt

19. Bleu YW353F, metál: porfestett matt

20. Brun YW366F, metál: porfestett matt

Színek

21. Világoskék RR34, PVDF / porfestett matt

22. Kék RR35, PVDF / porfestett matt

23. Világoszöld RAL6027, porfestett matt

24. Pasztell zöld RAL6019, porfestett matt

25. Világoszöld RR36, PVDF / porfestett matt

26. Zöld RR37, PVDF / porfestett matt

27. Luc zöld RR11, PVDF / porfestett matt

28. Erdő YW354F, metál: porfestett matt

29. Világossárga RR24, PVDF / porfestett matt

30. Sárga RR26, PVDF / porfestett matt

31. Narancssárga RAL2000, porfestett matt

32. Rózsa RAL3017, porfestett matt

33. Eper piros RAL3018, porfestett matt

34. Piros narancs RAL2001, porfestett matt

35. Rubinvörös RAL3003, porfestett matt

36. Réz RR43, metál: PVDF / porfestett matt

37. Mozaik piros RR750, PVDF / porfestett matt

38. Vörös RR29, PVDF / porfestett matt

39. Bordó piros, porfestett matt

40. Himba, metál: porfestett matt
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Tengerészeti Múzeum Vellamo

• Építész: Lahdelma & Mahlamäki Architects Ltd

• Fővállalkozó és befektető: Lemcon Oy, Kotka város

• Átadás éve: 2008

• Város és ország: Kotka, Finnország

• Választott formák és színek: Lamella groove 20, RR színek PVDF bevonattal
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Kino Színház

• Építész: Michał Jabłoński, D&M Projekt 

• Fővállalkozó és befektető: Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa, Kwidzyńskie Centrum Kultury

• Átadás éve: 2009 

• Város és ország: Kwidzyn, Lengyelország

• Választott formák és anyagok: Liberta ™ Cor-Ten® 600
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Technopolis Irodaház

• Építész:  Laatio Architects Ltd, Larkas & Laine Architects

• Fővállalkozó és befektető: Skanska, YIT Construction Ltd, Technopolis Oy

• Átadás éve:  2008

• Város és ország:  Vantaa, Finnország

• Választott formák: Liberta ™ elegant 500, Design Venice ™ S10, Lamella sharp 40
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Egyetemi épület

• Építész: BDP

• Fővállalkozó és befektető: Costain, kivitelező: Lakesmere Ltd

• Átadás éve:  2009

• Város és ország: Egyetemváros, Berkshire, Egyesült Királyság

• Választott formák: Design Venice ™ S10, Design Rome ™ S34
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Családi ház Palovič Koliba

• Építész: Ing. arch. Juraj Palovič és Ing. arch Peter Strojný  

• Fővállalkozó és befektető: Ing. arch. Juraj Palovič

• Átadás éve: 2010 

• Város és ország: Pozsony, Szlovákia

• Választott formák: Liberta ™ Cor-Ten® 600
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Merítsen ihletet - tapasztalja meg a formákat és részleteket, érezze át az anyagok és színek 
megjelenését a homlokzaton különböző megvilágításoknál és eltérő perspektívákból.
Formák, anyagok és színek válnak láthatóvá azonnal egy homlokzaton a Ruukki Design Paletta 
vizualizáló eszköz segítségével:

www.ruukki.com/designpalette

Támogató szolgáltatások - a tervezéstől kezdve a kivitelezésig. Használja ki szakmai tapaszta-
latunkat, szakértő kollégáinkat és kiterjedt partnerhálózatunkat.

Tervezési munkák megkönnyítésére CAD-eszközök, tervezési segédletek, részletes termékinfor-
mációk állnak tőlünk rendelkezésre az Ön ötleteinek és elképzeléseinek kidolgozásához. Gyors 
és egyszerű szerelés, gondosan kidolgozott részletek, tiszta útmutatók és tökéletesen illeszkedő 
termékek. Információk és segédletek könnyen hozzáférhetőek a wwww.ruukki.hu weboldalon.

• Méretezés

• Anyagok

• Színek és bevonatok, garanciák és rendelkezésre állás

• Tartozékok: szegélyek és kiegészítők a homlokzat befejezéséhez, pontos részletekkel

• Tervezési eszközök: Autocad 2D dwg-részletrajzok és 3D-s modellek pontos termék informá-

ciókkal 

• Szerelés

• Elérhetőségek

Ötleteinek és elképzeléseinek kidolgozása során a legtámogatóbb hozzájárulást szeretnénk Ön-
nek nyújtani!

Ötletek és elképzelések egy projekthez
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Felhasználói tapasztalatok és visszajelzések építészektől és kivite-
lezőktől, ahogyan Elmer Larsen, a Ruukki Construction menedzsere 
írta le, miután először bemutatta a Ruukki Design Paletta Vizuali-
záló eszközt az Egyesült Királyságban:

„... Minden egyes személy, akinek bemutattam a vizualizáló esz-
közt, rendkívül pozitív visszajelzést adott róla, és általában min-
denkit lenyűgözött, hogy mi mindenre képes ez az eszköz.

Építészeket különösen lenyűgözött, mert új ötleteket teremt és 
kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy megértsék és lássák, hogy a 
különböző homlokzati típusok, formák és színek hogyan viselked-
nek és hogyan jelennek meg a homlokzaton, és átfogóbb képet 
kaphatnak a homlokzat egészének megjelenésére vonatkozólag is.

Vállalkozók és kivitelezők ugyanakkor hasznosnak látják a vizuali-
záló eszközt arra is, hogy elképzeléseiket hatásosan prezentálják a 
vevők felé, illetve hogy különböző elképzeléseket és a lehetséges 
alternatívákat azonnal megjeleníthessék egy adott megbeszélés 
alkalmával...”
 

A Ruukki Design Paletta Vizualizáló eszköze:
www.ruukki.com/designpalette

- Elmer Larsen -



2051 Biatorbágy, Erdőalja u. 1.    S +36-23-814-700   X +36-23-814-780 
U ruukki.hungary@ruukki.com   w www.ruukki.com/hu   www.ruukki.com/designpalette
Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. Minden jog fenntartva. Ruukki, More With Metals a Rautaruukki Corporation védjegyei.

A prospektusban  szereplő információkat gondosan ellenőriztük. Azonban a Ruukki nem vállal semmilyen felelősséget a prospektusban található 
esetleges hibákért, az információk helytelen alkalmazásából, vagy figyelmen kívül hagyásából származó hibákért, illetve közvetlen vagy közvetett 
károkért. Megrendelésük előtt kérjük, feltétlen forduljanak értékesítési kollégáinkhoz. A Ruukki Hungary Kft. fenntartja a változtatás jogát a 
katalógusban bemutatott termékek méreteire, formáira, színeire és egyéb megjelenésbeli paramétereire vonatkozólag.
A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintakönyvet. 


