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Jesteśmy  Autoryzowanym  Dystrybutorem  firmy  Ruukki  Polska  Sp.  z  o.o.  producenta  wysokiej  jakości 
stalowych pokryć dachowych i systemów rynnowych z rodowodem skandynawskim, który oferuje na rynku 
polskim marki Ruukki, Plannja, Siba. 

Pokrycia dachowe Ruukki

Dachy stalowe Ruukki znane są z doskonałego połączenia formy z funkcją, co jest cechą charakterystyczną 
skandynawskiego wzornictwa. Dzięki temu są praktyczne i piękne, a przy tym łatwe w utrzymaniu. Takie 
dachy są również lekkie i stanowią idealny materiał w przypadku renowacji dachów. Szeroka oferta wzorów, 
profilowań i kolorów pokryć dachowych Ruukki sprawia, że każdy może znaleźć wymarzony dach dla 
swojego domu. 

Trwałość dachów Ruukki jest efektem zastosowania unikalnych powłok. W zależności od rodzaju powłoki, 
dachy Ruukki oferowane są w następujących klasach jakości:
- klasa jakości Ruukki 50: gwarancja techniczna 50 lat, gwarancja estetyczna 25 lat
- klasa jakości Ruukki 40: gwarancja techniczna 40 lat, gwarancja estetyczna 15 lat
- klasa jakości Ruukki 30: gwarancja techniczna 30 lat, gwarancja estetyczna 10 lat 
- klasa jakości Ruukki 20: gwarancja techniczna 20 lat, gwarancja estetyczna 5 lat

Aktualna oferta pokryć dachowych Ruukki obejmuje następujące modele pokryć dachowych: 

Płaska blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge - dostępna w klasie jakości Ruukki 50, Ruukki 40

Ruukki® Hyygge to płaska blachodachówka modułowa. Posiada innowacyjne rozwiązanie zamków 
poprzecznych i wzdłużnych pozwalające na ukrycie łączników (wkrętów). Produkt występuje w dwóch 
wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne wzory pokrycia dachowego. 
Płaska blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, 
antracytowy, grafitowy, szary.
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Blachodachówka modułowa Ruukki® Frigge – dostępna w klasach jakości Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 
30

Ruukki® Frigge to blachodachówka modułowa. Blachodachówka posiada szereg unikalnych cech 
pozytywnie wpływających na montaż, użytkowanie i wygląd dachu. Symetryczny kształt, duża powierzchnia 
podparcia na łacie, specjalne zagłębienia montażowe ułatwiające posadowienie wkrętów to zalety 
wyróżniające blachodachówkę Ruukki® Frigge. Blachodachówka modułowa Ruukki® Frigge dostępna jest w 
następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, 
wiśniowy, szary.

Blachodachówka Ruukki Adamante - dostępna w klasach jakości Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30

Ruukki Adamante to blachodachówka cięta na wymiar. Blachodachówka posiada specjalnie wyprofilowaną 
krawędź startową zwiększającą estetykę dachu. Swój znakomity wygląd Ruukki Adamante zawdzięcza m.in. 
niewidocznym łączeniom. Blachodachówka Ruukki Adamante dostępna jest w następującej kolorystyce: 
czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy.

Blachodachówka modułowa Ruukki Finnera - dostępna w klasie jakości Ruukki 50, Ruukki 40

Ruukki Finnera to modułowa blachodachówka. Arkusze o stałych wymiarach zapewniają niskie zużycie 
materiału na skomplikowanych połaciach dachowych. Blachodachówka Ruukki Finnera posiada innowacyjną 
krawędź startową FEB Forma, która pozwala uzyskać wyjątkowo gładką powierzchnię dachu bez 
widocznych połączeń. Blachodachówka modułowa Ruukki Finnera dostępna jest w następującej kolorystyce: 
czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy, szary.

Blachodachówka Ruukki Monterrey Grand - dostępna w klasach jakości Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30, 
Ruukki 20

Ruukki Monterrey Grand to blachodachówka cięta na wymiar. Klasyczny kształt blachodachówki, o 
charakterystycznym przetłoczeniu sprawia, że dach zyskuje spokojny wygląd. Początek arkuszy cięty po fali 
poprawia estetykę połączeń i wygląd krawędzi dachu. Blachodachówka Ruukki Monterrey Grand dostępna 
jest w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, 
ceglasty, wiśniowy.

Blacha na rąbek stojący Ruukki Classic M - dostępna w klasach jakości Ruukki 50, Ruukki 40 

Ruukki Classic M przypomina tradycyjny dach na rąbek stojący. Pokrycie dachowe Ruukki Classic M 
wyróżnia mikroprofilowanie wzdłużne, które doskonale podkreśla nowoczesny styl i elegancki wygląd dachu, 
a także całego domu. Pokrycie dachowe jest odpowiednie dla dachów o nachyleniu od 8°. Dzięki prostym 
liniom i klasycznym kształtom Ruukki Classic M pasuje do różnych stylów architektonicznych. Blacha na 
rąbek stojący Ruukki Classic M dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, 
szary, czekoladowobrązowy.

Blacha na rąbek stojący Ruukki Classic D - dostępna w klasach jakości Ruukki 50, Ruukki 40 

Ruukki Classic D przypomina tradycyjny dach na rąbek stojący. Dach Ruukki Classic D nadaje nowoczesny i 
elegancki wygląd. Pokrycie jest odpowiednie dla dachów o nachyleniu od 8°. Dzięki prostym liniom i 
klasycznym kształtom pasuje do różnych stylów architektonicznych. W ofercie znajduje się również Ruukki 
Classic Silence D ze specjalną włókniną, która gwarantuje znakomitą izolację akustyczną. Blacha na rąbek 
stojący Ruukki Classic D dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, szary, 
czekoladowobrązowy.

Profil trapezowy Ruukki T20 - dostępny w klasach jakości Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20



Profil trapezowy Ruukki T20 cechuje estetyczny i przyjemny wygląd oraz łatwość montażu. Blacha Ruukki 
T20 to doskonałe rozwiązanie dla różnorodnych typów obiektów od współczesnych domów jednorodzinnych po 
budynki gospodarcze. Profil trapezowy Ruukki T20 dostępny jest w następującej kolorystyce: czarny, 
antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy, biały, srebrny.
  

Profil trapezowy Ruukki T35 - dostępny w klasie jakości Ruukki 30 i Ruukki 20

Profil Ruukki T35 cechuje liniowa i sztywna forma arkusza. Wysoka nośność i sztywność profili pozwala na 
zwiększenie rozpiętości podpór. Profil Ruukki T35 można układać na nowych konstrukcjach jak i istniejących 
krokwiach w przypadku remontów dachów. Profil trapezowy Ruukki T20 dostępny jest w następującej 
kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy, biały, 
srebrny.
 

Pokrycia dachowe Plannja

Pokrycia dachowe marki Plannja to proste, funkcjonalne, ale jednocześnie nowoczesne produkty. W ofercie 
marki  Plannja  znajduje  się  szeroka  gama  stalowych  pokryć  dachowych  oraz  oryginalnych  akcesoriów 
niezbędnych do prawidłowego montażu dachu. 

W zależności od rodzaju powłoki, dachy Plannja oferowane są w następujących klasach jakości:
- klasa jakości Plannja 50: gwarancja techniczna 50 lat, gwarancja estetyczna 25 lat
- klasa jakości Plannja 40: gwarancja techniczna 40 lat, gwarancja estetyczna 15 lat
- klasa jakości Plannja 30: gwarancja techniczna 30 lat , gwarancja estetyczna 10 lat
- klasa jakości Plannja 20: gwarancja techniczna 20 lat, gwarancja estetyczna 5 lat

Aktualna oferta pokryć dachowych Plannja obejmuje następujące modele pokryć dachowych: 

Blachodachówka modułowa Plannja Flex - dostępna w klasach jakości Plannja 50, Plannja 40 i Plannja 
30

Plannja Flex to modułowa blachodachówka. Blachodachówka posiada cofnięty kąt przetłoczenia oraz 
wysokie 30 mm przetłoczenie z rowkiem w górnej fali. Specjalne wkręty z płaskim łbem typu TORX 
sprawiają, że elementy montażowe są prawie niewidoczne na dachu. Blachodachówka modułowa Plannja 
Flex dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, 
ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy.

Blachodachówka modułowa Plannja Scandic Modular - dostępna w klasie jakości Plannja 50, Plannja40, 
Plannja 30

Plannja Scandic Modular to modułowa blachodachówka. Blachodachówka jest szybka i prosta w montażu. 
Symetryczny kształt profilu pozwala w znaczącym stopniu ograniczyć ilość odpadów. Blachodachówka 
modułowa Plannja Scandic Modular dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, 
grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy.

Blachodachówka Plannja Regent Grand - dostępna w klasach jakości Plannja 50, Plannja 40, Plannja 30, 
Plannja 20

Plannja Regent Grand to blachodachówka cięta na wymiar. Profil posiada tradycyjny kształt z 
podwyższonym tłoczeniem. Polecana na dachy zarówno o małym, jak i dużym spadku. Blachodachówka 
Plannja Regent Grand dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, 
czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy.

Blachodachówka Plannja Scandic Line - dostępna w klasie jakości Plannja 50, Plannja 40, Plannja 30



Plannja Scandic Line to blachodachówka cięta na wymiar. Posiada wysokie tłocznie, tradycyjną 35 
centymetrową długość modułów oraz wyrazisty kształt profilu. Polecana w szczególności na dachy o 
większym kącie nachylenia. Blachodachówka Plannja Scandic Line dostępna jest w następującej 
kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy.

Blachodachówka Plannja Smart - dostępna w klasach jakości Plannja 50, Plannja 40, Plannja 30, Plannja 
20

Plannja Smart to blachodachówka cięta na wymiar. Blachodachówka posiada subtelny i symetryczny profil 
tłoczenia. Doskonałe rozwiązanie dla klientów szukających wysokiej jakości produktu dachowego w 
rozsądnej cenie. Blachodachówka Plannja Smart dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, 
antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, ceglasty, wiśniowy.

Blacha na rąbek stojący Plannja Emka Click M - dostępna w klasach jakości Plannja 40, Plannja 30, 
Plannja 20

Plannja Emka Click M to panel zatrzaskowy o tradycyjnym kształcie blachy na rąbek stojący. Profil tej blachy 
podkreśla nowoczesny styl dachu dzięki zastosowaniu mikroprofilowania wzdłużnego na całej powierzchni 
arkusza. Pokrycie jest odpowiednie dla dachów o nachyleniu od 8°. Plannja Emka Click M doskonale 
sprawdza się na dachach nowoczesnych domów jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych. 
Zatrzaskowa blacha na rąbek stojący Plannja Emka Click M dostępna jest w następującej kolorystyce: 
czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy.

Blacha na rąbek stojący Plannja Emka Click - dostępna w klasach jakości Plannja 40, Plannja 30, Plannja 
20

Plannja Emka Click to nowoczesny panel zatrzaskowy o tradycyjnym kształcie blachy na rąbek stojący. 
Posiada specjalny zamek wzdłużny wyprofilowany w sposób umożliwiający rozpięcie bez uszkodzenia 
powłoki lakierniczej. Pokrycie jest odpowiednie dla dachów o nachyleniu od 8°. Plannja Emka Click 
doskonale sprawdza się na dachach nowoczesnych domów jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych. 
Zatrzaskowa blacha na rąbek stojący Plannja Emka Click dostępna jest w następującej kolorystyce: czarny, 
antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy.

Siba. Oryginalny szwedzki system rynnowy.

Stalowe orynnowanie Siba, Siba Square i Siba Modern to nowoczesne systemy rynnowe charakteryzujące 
się wyjątkową szczelnością i doskonałym dopasowaniem poszczególnych elementów. Systemy rynnowe 
Siba dostępne są w wersji półokrągłej, kwadratowej i w wersji ukrytej. Przeznaczone są nie tylko do 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachu, zapewniają także odpowiednie wykończenie 
elewacji budynku. Orynnowanie Siba to kompletne systemy zawierające wszystkie niezbędne elementy do 
stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody opadowej. Oferta obejmuje rynny, rury spustowe, haki 
oraz innowacyjne akcesoria w wielu kolorach i rozmiarach. Systemy rynnowe Siba objęte są 30-letnią 
gwarancją.
 

Półokrągły system rynnowy Siba

Siba to uniwersalny stalowy system odprowadzania wody deszczowej z budynku o przekroju półokrągłym 
nadający się do wszystkich rodzajów dachów. System jest łatwy w montażu, ekonomiczny i estetyczny. 
Niezawodna powłoka Hard Coat Glossy trwale zabezpiecza wszystkie elementy systemu przed korozją oraz 
dzięki śliskiej strukturze przyśpiesza odpływ wody z rynny. Dzięki temu zarówno średnica jak i głębokość 
rynny nie musi być duża. System rynnowy Siba dostępny jest w następującej kolorystyce: czarny, grafitowy, 
grafitowy metalik, ciemnobrązowy, czekoladowobrązowy, ceglasty, wiśniowy, biały, srebrny metalik.



Kwadratowy system rynnowy Siba Square

Siba Square to stalowy system orynnowania wyróżniający się nietypowym kształtem. Kwadratowy przekrój 
rynien sprawia, że jest to system nadający się do realizacji ciekawych i nowatorskich projektów 
architektonicznych. Zaletą systemu Siba Square jest jego wysoka odporność na obciążenia i działanie 
czynników atmosferycznych. Elementy systemu są zabezpieczone powłoką ochronną Hard Coat Glossy, 
która zwiększa jego wytrzymałość oraz dzięki śliskiej strukturze przyspiesza odpływ wody z rynny. System 
rynnowy Siba Square dostępny jest w następującej kolorystyce: czarny, grafitowy, srebrny metalik.

System rynny ukrytej Siba Modern

Siba Modern to stalowy system rynny ukrytej przeznaczony do zastosowania na obiektach gdzie rynna 
wkomponowana jest w bryłę budynku. Rynna ukryta Siba Modern stanowi estetyczne połączenie dachu 
bezokapowego z jego elewacją. System rynny ukrytej Siba Modern pozwala na bezpieczne ukrycie rur 
spustowych wewnątrz elewacji, a jedynym widocznym elementem całego systemu jest maskownica. 
Maskownica wsparta jest na dedykowanej podstawie w obrębie całej długości, co gwarantuje zwiększoną 
odporność na siły ssące wiatru i sztywność całego systemu. System rynny ukrytej Siba Modern dostępny jest 
w następującej kolorystyce: czarny, antracytowy, grafitowy.

Podbitka dachowa Soffit

Podbitka dachowa Soffit to kompletny system elementów pozwalający na wykończenie każdego dachu w 
nowoczesny, estetyczny i wyjątkowo trwały sposób. Podbitka wykonana jest z blachy stalowej, dzięki czemu 
nie wymaga okresowej konserwacji i zapewnia długoletni, doskonały wygląd. Możliwe jest zamówienie 
podbitki w wersji bez perforacji. Produkt objęty jest 10-letnią gwarancją. Podbitka dachowa Soffit dostępna 
jest w następującej kolorystyce: ciemny orzech, złoty dąb, czarny, antracytowy, grafitowy, 
czekoladowobrązowy, biały.

Akcesoria dachowe Ruukki i Plannja

W ofercie akcesoriów dachowych Ruukki i Plannja znajdują się elementy bezpieczeństwa dachowego, 
obróbki blacharskie, zestawy wentylacyjne oraz membrany dachowe. Akcesoria posiadają wszystkie atesty i 
aprobaty wymagane do stosowania w budownictwie. Zastosowanie wysokiej jakości, estetycznych 
akcesoriów dachowych stanowi gwarancję funkcjonalności i trwałości dachu, a także bezpieczeństwa jego 
użytkowników w przypadku prac montażowych czy konserwacyjnych.


