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Ruukki katusetooted

Loodud inimestele, kes nõuavad enamat



Ruukki katused - turvalise
elukeskkonna rajamiseks

Meid saad usaldada

Ruukki on teraskatuseid tootnud üle 50 aasta. 
oleme usaldusväärne tarnija, kelle tooted ja 
teenused on saadaval ka tulevikus. 

Meie katused on välja töötatud arvestades 
põhjamaade karme ja muutlikke ilmastikuolusid. 
Nad taluvad aastaaegade vaheldumist 
suvekuumusest sügisvihmadeni ja talve paukuva 
pakaseni.

Ruukki asjatundlikkust teraskatuste vallas 
kajastavad unikaalsed pinnakatted, pidevalt uuenev 
tooteportfell ja innovaatilised katuselahendused.

kindel kvaliteet, kaunis välimus

kodu on inimese jaoks kõige tähtsam just nagu 
katus maja jaoks. katust nimetatakse maja 
viiendaks fassaadiks. Visuaalne külg on kahtlemata 
oluline, aga katuse kõige tähtsam ülesanne on 
kaitsta hoonet, sisustust ja lähedasi ka kõige 
äärmuslikumates tingimustes. Ruukki teraskatus 
kaitseb sinu kodu, on esteetiliselt kaunis ja stiililt 
ajatu. Ja mis peamine, Ruukki katus tõstab sinu 
kodu väärtust.

Ruukki katus on alati kvaliteetne ja kindel valik. 
Pole vahet, kas remondid vana või ehitad uut 
maja, meie katusetoodete valikust leiad ilusa, 
vastupidava ja lihtsasti hooldatava katuse. Lisades 
komplekti vihmaveesüsteemi ja turvatooted, 
saad lõpptulemuseks toimiva ja nägusa katuse, 
mis rõõmustab sinu lapselapsi ka aastakümnete 
möödudes.

KAS SA TEAD?

teRas oN uuRiNgute PõhJaL kõige 
PoPuLaaRseM katuseMateRJaL

teraskatus on stiilne ja ajatu 

terase kasutamisel  katusekattena on pikaajalised 
traditsioonid. tänu materjali omadustele ja 
esteetilisele välimusele on teras alati modernne ja  
üks enim kasutatavaid materjale. teraskatus on ka 
ökoloogiline valik – ta on 100% ümbertöödeldav. 
teras on tõesti ajatu valik.

toodetud Ruukkis

Ruukki katuste puhul on terase, pinnakatte, 
katusetoodete ja paigalduse kõrge kvaliteet alati 
garanteeritud. Ruukki on eestis ainuke teraskatuste 
tootja, kes kontrollib kogu tooteahelat alates 
terase tootmisest kuni paigaldatud katuseni. Me 
kinnitame, et meie toodete kvaliteet ja omadused 
vastavad 100%-lt kehtivatele standarditele ja 
nõuetele.  

TErASKATUSE EELiSED

•	 lai valik mudeleid, pinnakatteid ja 
värvitoone

•	 kokkusobivad lisatarvikud, 
vihmaveesüsteemid, turvatooted

•	 sobib väga erinevatele hoonetele
•	 ideaalne põhjamaises kliimas – 

ilmastikukindel ja vastupidav 
•	 kerge kaal
•	 kiiresti ja lihtsalt paigaldatav
•	 lihtne hooldada - kulusäästlik 

kasutusiga
•	 pikaajalised garantiid
•	 ökoloogiline ja ümbertöödeldav
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kasutamiseks nii uutel kui renoveeritavatel elamutel 
ja ühiskondlikel hoonetel, kus disain pakub esteetilist 
naudingut ning nõudlikes tingimustes, kus taotluseks 
on maksimaalne kasutusiga.  

kasutamiseks uutel ja renoveeritavatel viilkatusega 
elamutel ja suvekodudel, kus taotluseks on modernne 
ja viimistletud välimus ning pikk kasutusiga.

kasutamiseks renoveeritavatel elamutel ja 
abihoonetel, kus toodetele ei esitata kõrgeid 
nõudmisi ning taotluseks on hea hinna-kvaliteedi 
suhe.

•	 tippkvaliteediga katuselahendus klientidele, kes 
nõuavad parimat

•	 disain ja funktsionaalsus käsikäes
•	 parimad tehnilised omadused – uV-taluvus, 

temperatuuritaluvus, korrosiooni- ja 
kriimustuskindlus

•	 Ruukki 50-aastane garantii

•	 innovatiivne ja nägus katuselahendus 
mitmeotstarbeliseks kasutamiseks 

•	 trendikad ja tõhusad ehitamist hõlbustavad 
tooted nii professionaalile kui tee-ise kliendile

•	 väga head tehnilised omadused – uV-
taluvus, temperatuuritaluvus, korrosiooni- ja 
kriimustuskindlus

•	 Ruukki 40-aastane garantii  

•	 usaldusväärsed ja töökindlad katusetooted
•	 garanteeritud Ruukki kvaliteet taskukohase 

hinnaga 
•	 hea kriimustus- ja korrosioonikindlus, piisav uV-

taluvus
•	 Ruukki 30-aastane garantii

Ruukki kvaliteediklassid
katusetoodete vastupidavuse ja pikaealisuse määravad toote kvaliteediklass ja materjali tehnilised omadused, 
mis on olulised näitajad nii katuse tootmis- kui paigaldusprotsessis ja samuti hilisemas ekspluatatsioonis. Näiteks 
ultraviolettkiirguse (uV) taluvus tagab värvitooni säilimise, kriimustuskindlusest sõltub aga värvkatte eluiga. 
Ümbritsevast keskkonnaklassist tuleneb vajalik korrosioonikindlus – keskkonna saastatus ja agressiivsus ning 
niiskus ja sadeveed  põhjustavad korrosiooni. kui kasutame materjali vales klassis, on tagajärjeks jällegi katuse 
eluea vähenemine. Väga oluline näitaja on temperatuuritaluvus – põhjamaises kliimas kõigub temperatuur -30˚C 
kuni +30˚C-ni. Lisaks veel pinnakatte paksus ja struktuur, püsivus puhtana ehk hooldusvajadus, esteetiline ja 
tehniline garantii. 

kvaliteediklass 
•	 aitab kliendil võrrelda erinevaid tooteid ja nende omadusi
•	 tõendab toodete nõutud kvaliteeti ja vastavust tehnilistele tingimustele
•	 garanteerib ostjale toote vastupidavuse ekspluatatsiooni käigus

Lisaks toodete kvaliteedile on Ruukki puhul normiks korrektne pakend, täpsed tarned ja esmaklassiline teenindus.

Vastavalt eeltoodud omadustele on Ruukki katusetooted jaotatud kolme kvaliteediklassi: 
Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 ja Ruukki 30.

Ruukki garanteerib ostjale, et värvkattega 
katuseprofiilid vastavad oma esteetiliste ja tehniliste 
näitajate poolest kehtivale standardile. garantii 
antakse lõpptootele ja sõltub toote pinnakatte 
kvaliteediklassist. Ruukki annab oma katusetoodetele 
kahte tüüpi garantii – tehniline ja esteetiline. 

tehniline garantii katab toodet läbiva korrosiooni 
mis tähendab, et garantiiajal ei teki tootesse roostest 
põhjustatud auke. Lisaks kehtib garantii kõikidele toote 
pinnakatte kvaliteeti puudutavatele tootmisvigadele.

esteetiline garantii katab toote pinnakatte 
kestendamise, pragunemise või koorumise ja/või 
olulise ning  ebaühtlase värvimuutuse.

garantiitingimustega tutvu veebilehel
www.ruukki.ee

Parim valik

Nutikas valik

Mõistlik valik

Ruukki garantii

KVALITEEDIKLASS

KVALITEEDIKLASS

KVALITEEDIKLASS
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iNNoVaatiLiNe Ja eLegaNtNe tiPPkLassi katus

•	tippkvaliteediga unikaalne katuseprofiil ilma nähtavate 
kruvikinnitusteta
•	väga hea kujupüsivus tänu paksemale toormaterjalile
•	vähenenud müratase tänu profiili alusküljele lisatud 
heliisolatsioonimaterjalile (integreeritud kiht parandab 
heliisolatsiooni kuni 6 dB)
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele, võimaldab 
arhitekti loomingus väga paindlikke lahendusi
•	saadaval kaheksas värvitoonis 
 
Classic Nextgen katuseprofiilil on Ruukki 50-aastane 
tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

ruukki Classic NextGen on räästavaltsi, lukutihendi 
ja heliisolatsioonkihiga innovaatiliseim 
katusematerjal Põhjamaades. 

CLassiC® NextgeN

Profiili kõrgus
kasulik laius
Profiili laius
Maks pikkus
Min pikkus
Materjali paksus
Min kalle
kaal

32 mm
475 mm
505 mm
12 500 mm
800 mm
0,60 mm
1:7 (~8°)
6,2 kg/m2

Classic NextGen  Sr35-475CF

KVALITEEDIKLASS

RR11 RR21 RR22 RR23 RR29

RR32 RR33 RR750
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eLegaNtNe Ja aJatu tiPPkLassi katus

•	tippkvaliteediga unikaalne katuseprofiil ilma 
nähtavate kruvikinnitusteta ja räästavaltsiga
•	parim kujupüsivus tänu reljeefsele pinnatöötlusele
•	vähenenud müratase tänu profiili alusküljele 
lisatud heliisolatsioonimaterjalile (integreeritud vilt 
parandab heliisolatsiooni kuni 6 dB)
•	unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili 
paigaldada madala kaldega katustele
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
•	saadaval 2 värvitooni  
 
Classic Premium katuseprofiilil on 50-aastane 
tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

RR22 RR23

C LassiC® PReMiuM

Profiili kõrgus
kasulik laius
Profiili laius
Maks pikkus
Min pikkus
Materjali paksus
Min kalle
kaal

32 mm
475 mm
505 mm
10 000 mm
800 mm
0,50 mm
1:7 (~8°)
5,2 kg/m2

Classic Premium Sr35-475C

KVALITEEDIKLASS
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Profiili kõrgus
kasulik laius
Profiili laius
Maks pikkus
Min pikkus
Materjali paksus
Min kalle
kaal
*d - kahe soonega

32 mm
475 mm
505 mm
12 000 mm
1200 mm
0,50 mm
1:7 (~8°)
5,2 kg/m2

Classic Sr35-475C/D*

aeguMatu ehituskLassika
CLassiC®

•	profiilile iseloomulik sile pind ja pikisuunalised 
korrapärased valtsühendused
•	viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate 
kruvikinnitusteta ja räästavaltsiga 
•	unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili 
paigaldada madala kaldega katustele
•	struktuurne matt pinnaviimistlus
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
•	saadaval 11 värvitooni 
 
Classic katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 
20-aastane esteetiline garantii.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR29 RR32

RR33 RR750 RR779 RR798 RR887

KVALITEEDIKLASS

6



kÄsitÖÖ katuseL

VaLtsPRoFi iL
•	traditsiooniline disain tänapäevaste materjalidega
•	sobib erineva keerukusastmega ja väga madala 
kaldega katustele
•	struktuurne matt pinnaviimistlus
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	sobib nii miljööväärtuslikesse piirkondadesse kui 
ka modernsesse arhitektuuri
•	saadaval 11 värvitooni 
 
Valtsprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane 
esteetiline garantii.

  Profiili kõrgus
  kasulik laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

*B - laineline

32 mm
545 mm
8000 mm
1000 mm
0,50 mm
1:12 (~5°)

   4,6 kg/m2

Valtsprofiil Sr27-545A/B*

RR11 RR21 RR22 RR23 RR29 RR32

RR33 RR750 RR779 RR798 RR887

KVALITEEDIKLASS
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stiiLse katusega oN LihtNe MuLJet aVaLdada

•	profiili iseloomustavad kõrged sirgete külgedega 
sümmeetrilised pikilained
•	profiilikujuline räästaserv, tulemuseks visuaalselt 
meeldiv lainesammuga harmoneeruv räästajoon
•	struktuurne matt pinnaviimistlus
•	sobib uutele ja renoveeritavatele nõudlikele 
hoonetele
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	saadaval 9 värvitooni sh unikaalne veinipunane, 
lillakaspunane ja šokolaadipruun 
 
adamante katuseprofiilil on 50-aastane tehniline 
ja 20-aastane esteetiline garantii.

adaMaNte™

  Profiili kõrgus
  kivimustri samm
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

55 mm
350 mm
1125 mm
1153 mm
8200 mm
850 mm
0,50 mm
1:4 (~14°)

   4,7 kg/m2

Adamante TS55-350-1125

RR11 RR23 RR29 RR32 RR33

RR750RR779 RR798 RR887

5 x 225 = 1125

30,0

25,0

225,0

~1153

TS55-350-1125

NB! Profiilikujuline räästaserv

KVALITEEDIKLASS
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oRigiNaaLse disaiNiga JõuLiNe katusePRoFiiL 

•	kõige kõrgema lainega kiviprofiil
•	jõuline kuju, mis sobib eeskätt suurtele 
katusepindadele või massiivsema arhitektuuriga 
hoonetele
•	profiilikujuline räästaserv, tulemuseks visuaalselt 
meeldiv lainesammuga harmoneeruv räästajoon
•	struktuurne matt pinnaviimistlus
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	saadaval 9 värvitooni sh unikaalsed veinipunane, 
lillakaspunane ja šokolaadipruun  
 
armorium katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 
20-aastane esteetiline garantii.

aRMoRiuM

  Profiili kõrgus
  kivimustri samm
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

80 mm
350 mm
988 mm
1039 mm
8200 mm
850 mm
0,50 mm
1:7 (~9°)

   5,3 kg/m2

Armorium TS80-350-988

RR11 RR23 RR29 RR32 RR33

RR750RR779 RR798 RR887

KVALITEEDIKLASS

NB! Profiilikujuline räästaserv
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6x190 = 1140

190

30

22

TS52-330-1140

iNNoVatiiVNe Ja kiiRe katuseLaheNdus

F iNNeRa® MooduL
•	paigaldusvalmis katusemoodul
•	ideaalne keerulistele uutele ja renoveeritavatele 
viilkatustele
•	tänu räästavaltsile ühilduvad moodulid ilma 
nähtavate jätkukohtadeta
•	kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus
•	hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga 
•	saadaval 5 värvitooni

Finnera moodulil on 40-aastane tehniline ja 
15-aastane esteetiline garantii.

RR23 RR29 RR32 RR33 RR750

  Profiili kõrgus
  kivimustri samm
  kasulik laius
  Mooduli laius
  kasulik pikkus
  Mooduli pikkus pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

52 mm
330 mm
1140 mm
1190 mm
660 mm
725 mm
0,50 mm
1:4 (~14°)
5,2 kg/m2

Finnera moodul TS52-330-1140

KVALITEEDIKLASS

tagasivaltsitud räästaserv annab 
Finnerale visuaalselt esteetilise 
ilme ning kaitseb teraslehte 
sadevete ja korrosiooni eest - 
parem ilmastikukindlus ja pikem 
kasutusiga.

fi
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  Profiili kõrgus
  kivimustri samm
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

44 mm
350 mm
1100 mm
1180 mm
8000 mm
800 mm
0,50 mm
1:4 (~14°)

   4,6 kg/m2

Teraskivi TS44-350-1100

•	kaasaegne viimistletud disain 
•	kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus
•	hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga 
•	sobib erineva arhitektuuriga hoonetele ja 
erinevatesse keskkondadesse
•	saadaval 6 värvitooni

teraskivi FeB Forma Ruukki 40 katuseprofiilil 
on 40-aastane tehniline garantii ja 15-aastane 
esteetiline garantii.

teRaskiVi  FeB Forma®

PoPuLaaRNe katusePRoFiiL FeB FoRMa RÄÄstaVaLtsiga 

RR11 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750

KVALITEEDIKLASS

tagasivaltsitud räästaserv annab 
teraskivile visuaalselt esteetilise 
ilme ning kaitseb teraslehte 
sadevete ja korrosiooni eest - 
parem ilmastikukindlus ja pikem 
kasutusiga.

fi
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  Profiili kõrgus
  kivimustri samm
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

44 mm
350 mm
1100 mm
1180 mm
8000 mm
800 mm
0,50 mm
1:4 (~14°)

   4,6 kg/m2

Teraskivi TS44-350-1100

•	profiilile iseloomulik madal lainekõrgus
•	sile kergelt läikiv pinnaviimistlus
•	Ruukki kvaliteet taskukohase hinnaga 
•	sobib ideaalselt renoveeritavatele viilkatusega 
majadele ja abihoonetele
•	saadaval 7 värvitooni

teraskivi FeB Forma Ruukki 30 katuseprofiilil 
on 30-aastane tehniline garantii ja 10-aastane 
esteetiline garantii. 

teRaskiVi  FeB Forma®

PoPuLaaRNe katusePRoFiiL FeB FoRMa RÄÄstaVaLtsiga 

RR11 RR23 RR29 RR32 RR33

RR750RR887

KVALITEEDIKLASS

tagasivaltsitud räästaserv annab 
teraskivile visuaalselt esteetilise 
ilme ning kaitseb teraslehte 
sadevete ja korrosiooni eest - 
parem ilmastikukindlus ja pikem 
kasutusiga.

fi

RR37

RR35
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kiNdeL katus taskukohase hiNNaga

teRaskiVi  eCo®

•	profiilile iseloomulik madal lainekõrgus ja 
traditsioonilisele katusekattele omane kuju.
•	sileda kergelt läikiva pinnaviimistlusega.
•	mõõdukas kasutusiga taskukohase hinnaga.
•	sobib ideaalselt renoveeritavatele viilkatusega 
majadele.
•	saadaval 3 värvitooni. 
 
teraskivi eco on Ruukki 30 kvaliteediklassi 
kuuluv toode, millel on 30-aastane tehniline ja 
10-aastane esteetiline garantii.

  Profiili kõrgus
  kivimustri samm
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

39 mm
350 mm
1100 mm
1185 mm
7000 mm
500 mm
0,45 mm
1:4 (~14°)
4,1 kg/m2

Teraskivi Eco TS39-350-1100

RR11 RR29 RR32

KVALITEEDIKLASS

Ruukki katusetooted

13



katus igat tÜÜPi hooNeteLe

tRaPetsPRoFi iL t20
•	sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
•	kiire ja lihtne paigaldada
•	struktuurne matt pinnaviimistlus
•	kasutamiseks uutel ja renoveeritavatel hoonetel 
•	väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, 
maksimaalne kasutusiga
•	saadaval 11 värvitooni

t20 Ruukki 50 katuseprofiilil on 50-aastane 
tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii. 

  Profiili kõrgus
  harja laius
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

17 mm
24 mm
1100 mm
1150 mm
10 000 mm
500 mm
0,50 mm
1:5 (~11°)

   4,32 kg/m2

Trapetsprofiil T20-24W-1100

RR11 RR23RR21 RR29RR22

RR33 RR750

RR32

KVALITEEDIKLASS

RR779 RR798 RR887
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katus LihtsaMateLe hooNeteLe

tRaPetsPRoFi iL t20
•	sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
•	kiire ja lihtne paigaldada
•	sile kergelt läikiv pinnaviimistlus
•	mõõdukas kasutusiga taskukohase hinnaga
•	hea lahendus lihtsamatele renoveeritavatele 
majadele, kõrval- ja abihoonetele
•	saadaval 14 värvitooni

  Profiili kõrgus
  harja laius
  kasulik laius
  Profiili laius
  Maks pikkus
  Min pikkus
  Materjali paksus
  Min kalle
  kaal

17 mm
24 mm
1100 mm
1150 mm
10 000 mm
500 mm
0,50 mm
1:5 (~11°)

   4,32 kg/m2

Trapetsprofiil T20-24W-1100

KVALITEEDIKLASS

t20 Ruukki 30 katuseprofiilil on 30-aastane 
tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii. 

RR11 RR23RR21RR20 RR29RR22

RR33 RR750RR32 RR37RR35
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ViHMAVEESÜSTEEMiD 
TUrVATOOTED 
LÄBiViiGUD
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katus peab olema turvaline 

hoonete katused vajavad perioodilist hooldust ja 
kontrolli. see omakorda nõuab turvaliste käiguteede 
loomist katustele, et tagada ohutu ligipääs korstnate, 
läbiviikude, katuseakende või antennide juurde. 
Redelid, katusesillad ja lumetõkked muudavad 
katuse hooldus- ja puhastustööde sooritamiseks 
ohutuks.

katuse turvatooted on saadaval katuseprofiili värvi.  
tooted on valmistatud kuumtsingitud terasest. 
detailid on standardmõõtudes ja neid on lihtne 
paigaldada. erinevate katuseprofiilide jaoks on 
eraldi kinnitid, mis sobituvad ideaalselt teie poolt 
valitud profiili kujuga ja kivimustri sammuga.

turvatooted

•	 lumetõkked
•	 katusesillad
•	 katuseredelid
•	 turvaredelid
•	 seinaredelid
•	 turvarööpad
•	 katusepiirded

Läbiviigud on osa katusest 

Läbiviigud võimaldavad teha katusele vajalikke 
veekindlaid avasid luukide, antennide, 
ventilatsioonitorude ning teiste katusest läbitulevate 
konstruktsioonide ümbruse tihendamiseks ja  
viimistlemiseks. tuulutid juhivad õhu liikumist ja 
aitavad ära hoida kondensvee tekke  katusekatte 
aluspinnale. Läbiviigud on alati sama värvi kui 
katuseprofiil.  

•	 ventilatsioonitorud
•	 katuseventilaatorid
•	 katuseluugid
•	 läbiviigud
•	 väljapuhketorud

Viimistle oma katus
turvatoodete ja läbiviikudega

RR11 RR21 RR23 RR29 RR32

RR33 RR750 RR779 RR798 RR887
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Vihmaveesüsteem juhib sadeveed katuselt tõhusalt 
kanalisatsioonisüsteemi ja ohutult eemale hoone 
fassaadist ja vundamendist. 

katusega ideaalselt kokkusobiva süsteemi kõik osad 
on laitmatu kvaliteedi ja meeldiva disainiga. detailide 
ühtlane  kumer vorm ja sile pind vähendavad prügi 
ja mustuse liigset kuhjumist rennidesse ja torudesse 
ning välimised  kinnituskonksud muudavad 
süsteemi kergesti puhastatavaks.

Vihmaveesüsteem juhib vee katuselt ära

Lihtne paigaldada ja hooldada
  
Vihmaveesüsteemi kõik osad on valmistatud 0,6 mm 
tsingitud kahepoolse värvkattega terasest. tehases 
valmistatud standardmõõtudes detailid on äärmiselt 
veetihedad ja sobivad omavahel ideaalselt kokku. 
tänu sellele on vihmaveesüsteemi paigaldamine 
lihtne ning vähe aeganõudev.
 
Paigaldatud vihmaveesüsteem on peaaegu 
hooldusvaba. Piisab vaid kergest puhastusest kord 
aastas, et kindlustada süsteemi tõrgeteta toimivus. 

Ruukki vihmaveesüsteem kaitseb sinu kodu 
põhjamaade karmide ilmastikuolude eest ka 
aastakümnete möödudes.

RR20 RR23 RR29

RR32 RR33 RR40 RR750

GARANTII

RR887

 

«COMPACT» RENNIKONKS

REGULEERITAV RENNIKONKS

TORUKLAMBER PUITSEINALE

TORUKLAMBER KIVISEINALE

Ø 125 mm

Ø 90 mm

Terviklik komplekt

Vihmaveesüsteemi detailid

•	 ilmastikukindel ja vastupidav nii kujult kui värvilt

•	 sobib mis tahes katusekattematerjaliga

•	 nii uutele kui ka renoveeritavatele hoonetele

•	 0,6 mm tsingitud kahepoolse värvkattega terasest

•	 detailid standardmõõtudes

•	 saadaval 8 värvitooni

•	 lihtne paigaldada ja hooldada

•	 20 aastane garantii 
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Vihmaveesüsteemi osad

2.

3. 4. 5.
1.

Katuse turvatooted

Lumetõke Classic tüüpi katustele
2 ovaalset toru, 4 kandurit, pikkus  3000 mm

Lumetõke kivi- ja trapetsprofiil katustele
2 ovaalset toru, 4 kandurit, pikkus  3000 mm

katusesild Classic tüüpi katustele
katusesild, 4 kandurit, pikkus 2920 mm

katusesild kivi- ja trapetsprofiil katustele
katusesild, 4 kandurit, pikkus 2920 mm

katuseredel Classic tüüpi katustele
pikkus 1200 mm - 4200 mm, kinnituskomplekt

katuseredel kivi- ja trapetsprofiil katustele
pikkus 1200 mm - 4200 mm, kinnituskomplekt

turvaredel 
pikkus  1200 mm – 4200 mm, kinnituskomplekt 

seinaredel
Pikkus 1200 mm – 4200 mm, kinnituskomplekt

1.

2.

3.

4.

5.

Veerenn Ø 125 mm

Renniots

Rennijätk

Rennikonks kohandatav

Rennikonks «compact»

Rennikonks pikk

Renni välisnurk

Renni sisenurk

Veetoru Ø  90 mm

Renni allatulek

Põlv

Suue

Toru kinnitusklamber

Toru kinnitusklamber

Pikkus 3000 mm / 4000 mm

Renni sulgemiseks

Rennide omavaheliseks ühendamiseks

Renni kinnitamiseks räästakasti külge

Renni kinnitamiseks räästakasti külge

Renni kinnitamiseks räästakasti külge

Nurgadetail 90°

Nurgadetail 90°

Pikkus 1000 mm / 2500 mm

Renni ühendamiseks toruga

Toru juhtimiseks seinale lähemale

Vee väljaviimiseks torust

Puitseinale

Kiviseinale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilidele

3-4 1-2 7 6 5 98

9. Lumetõkkeplekk

1. Harjaplekk sile

6. Neelupõhjaplekk

2. Harjaplekk kumer

7. Neelukatteplekk

3. Otsaplekk

8. Liiteplekk

5. Räästaplekk

20

4. Otsaplekk sisemine



Lisaplekid valtsprofiilidele

4 3 8 1 5 10 6-7 9 2

1. Harjalplekk 

2. Räästaplekk ülemine

4. Otsaplekk

5. Neelupõhjaplekk

10. Jätkuplekk6-7. Harjatihendusplekk/rooditihendusplekk3. Räästaplekk

9. Liiteplekk küljele

8. Liiteplekk 
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katus kui toimiv tervik

ilus teraskatus on majale krooniks. heas korras 
ja maja stiiliga sobiv katus suurendab sinu kodu 
väärtust ja annab hoonele kauni välimuse. 

katus koosneb aga palju enamast kui vaid nähtav 
katuseprofiil. igal detailil on oma otstarve tervikliku  
katuse ehitamisel. toimiv katus hõlmab omavahel 
kokkusobivaid osi, alates aluskonstruktsioonist 
ja roovitisest kuni nähtavate lisatarvikute, 
katuseprofiili, turvatoodete ja räästarennideni. 
iga osa mängib olulist rolli katuse ohutuse, 
vastupidavuse ja stiilse välisilme tagamisel. õiged 
materjalid ning korralik paigaldus ja hooldus 
tagavad teile tõeliselt toimiva katuse.

katuseprofiilid ja tarvikud

terasest katuseprofiilid kaitsevad sinu maja ja 
selle konstruktsioone vihma, tuule ning lume eest. 
Ühtlasi on need katuse kõige märgatavamad osad. 
katusega sama värvi lisaplekid ja katusetarvikud 
annavad katusele viimase lihvi. Need ühendavad 
omavahel katuse erinevaid osi, viimistledes selle 
terviklikuks, ühtseks ja nägusaks.

Meilt saad kõik vajaliku katusele

Vihmaveesüsteemi vajavad kõik katused

iga katus tuleb varustada vihmaveesüsteemiga,  
mis juhib sadeveed katuselt tõhusalt 
kanalisatsioonisüsteemi. 

Ühtlasi kujundab vihmaveesüsteem ka sinu maja 
välisilmet. sa võid valida värvi, mis sulandub 
katuse tooniga ega torka silma, või tuua katuse 
värvi esile, valides mõne silmatorkava tooni meie 
rikkalikust värvivalikust. Ruukki vihmaveesüsteemi 
disain on nägus ja elegantne, sobides ideaalselt 
kõigi katustega, olgu need siis terasest, kivist või 
bituumensindlist.

Muuda oma katus turvaliseks

katuse korrasoleku ja pika eluea tagab 
regulaarne hooldus. Redelid, katusesillad ja 
lumetõkked muudavad ligipääsu katusele 
ohutuks. ehituseeskirjad nõuavad mõningate 
turvatoodete paigaldamist uutele hoonetele, kuid 
ka renoveeritavate katuste puhul ei tohi unustada, 
et katus peab olema täiesti turvaline kaitsmaks 
majaelanikke ja mööduvaid inimesi.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11 12

1. katuseprofiil
2. vihmaveesüsteem
3. redel
4. lumetõke

5. katusesild
6. harjaplekk
7. otsaplekk
8. räästaplekk

9. läbiviik
10. korstnaplekk
11.  neeluplekk
12.  liiteplekk
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kas sa tead, et teRaskatus oN

KErGE – kaalub vaid 4,5 kg/m2. Võrreldes nt 
kivikatusega on teraskatus ligi 10 korda kergem, 
seetõttu ei pea katuse kandekonstruktsioonid olema 
nii tugevad, roovmaterjali kulu on väiksem, töö vähem 
aeganõudev ning paigaldamine lihtsam.

VASTUPiDAV – katuse vastupidavuses on oluline 
tegur materjali poorsus. terasleht ei ima niiskust, 
tänu millele ta külmudes ei murene ega pragune. 
eterniit ja kivi imavad niiskust, neile koguneb 
kergemini praht ja hakkab kasvama sammal. teras on 
vastupidav nii keemiliselt agressiivses keskkonnas kui 
ka mehaanilisele koormusele – katusepaigaldamise ja 
hoolduse käigus on ju tarvis katusepinnal liikuda.

iLMASTiKUKiNDEL – katusekate peab olema vastupidav 
nii päikese ultraviolettkiirgusele, õhutemperatuuri 
kõikumisele nt -30°C kuni +30°C, tuulele, vihmale, 
lumele ja jääle. teraskatus on ideaalne just 
põhjamaisesse kliimasse ja Ruukki pinnakatted on 
välja töötatud kestma karmides ilmastikuoludes (mitte 
nt Lõuna-euroopas, kus nõudmised katusekattele on 
hoopis teised).

LiHTNE PAiGALDADA – katuseprofiilid on standardse 
laiusega plaadid, mille pikkus valmistatakse vastavalt 
sinu katusele. seetõttu on võimalik katta suuri pindu
lühikese ajaga. terasprofiilkatus on kõige kiiremini, 
väikseima materjalikulu ning kergeima vaevaga 
paigaldatav kattematerjal. Just paigaldamise lihtsus ja 
kiirus on määravateks teguriteks katusetööde juures.

LiHTNE HOOLDADA – värvkattega terasleht ei lase 
orgaanilistel jäätmetel nagu sammal, oksad, lehed  
vms nii kergesti katusele koguneda ja selle pinda 
kahjustada. ka talvine lumi libiseb oma raskuse toimel 
ise katuselt alla. tänu sellele on teraskatust lihtne 
hooldada ja katuse eluiga pikeneb märgatavalt. 
NB! Ka pärast 10 aastast ekspluatatsiooni näeb 
hooldatud (pestud) teraskatus välja nagu uus.

Miks valida Ruukki teraskatus

LAi KASUTUSOTSTArVE – teraskatus on sobivaim 
lahendus kaldkatusega puitkarkasshoonetele, samuti 
väga madala kalde või kaarja konstruktsiooniga 
katusele.

 
ESTEETiLiNE - tänu terase heale vormitavusele on 
katuseprofiilide valik väga mitmekülgne. erineva kuju, 
vormi ja värvitooni valik ei sea mingeid piiranguid 
meelepärase valiku tegemisel. teraskatus sobib 
erineva  arhitektuuriga hoonetele ja erinevatesse 
keskkondadesse.

KVALiTEETNE – Põhjamaade suurima terasetootjana 
kasutab Ruukki toormaterjalina oma tehastes 
valmistatud toorainet. Ruukki terasest valmistatud 
katuseprofiilidel on ulatuslikud tootegarantiid. 
kõik katuseprofiilid omavad Ce-märgistust, mis on 
kohustuslik euroopa Liidus.

USALDUSVÄÄrNE  – Ruukki on tuntuim teraskatuste 
tarnija ja turuliider eestis. Meie katused on kaunis-
tanud ja kaitsnud eestlaste kodusid juba aastast 1992. 
Ruukki puhul on materjali, toote ja klienditeeninduse 
kvaliteet alati garanteeritud. Ühelt poolt tagavad 
selle mitmekesine ja pidevalt täiustuv tootevalik, 
mida toetab rahvusvaheline oskusteave, teiselt poolt 
kohalik tootmine ning professionaalne teenindus.

KAASAAEGNE JA iNNOVAATiLiNE – teraskatus on stiilne 
ja ajatu, teda on nägus kombineerida teiste ehitus- 
ja viimistlusmaterjalidega. tänu tootearendusele 
on Ruukki teraskatuste valik pidevalt uuenev, disain 
modernne ja katuselahendused innovaatilised. 
teraskatus on ajatu valik. Ja ei lähe kunagi moest.

TASKUKOHANE – katuse kvaliteedis ei saa teha 
järeleandmisi, seega on otsustavaks hinna ja 
kvaliteedi suhe. Ruukki kolmest kvaliteediklassist 
leiad kindlasti sobiva katuselahenduse – just sellise,
mida sinu kodu vajab.

NÜÜd oN õige VaLiku tegeMiNe VeeLgi LihtsaM!

heast teraskatusest rääkimine on võrdväärne murdeealise kasvatamisega. igal aastal lisandub uus põlvkond 
nn teismelisi ning ühed ja samad küsimused korduvad taas. Ja kuigi ala asjatundjad tunnevad teraskatuseid 
ja nende eeliseid hästi, tasub siinkohal meeles pidada, et valdav osa eramaja omanikest ehitab või renoveerib 
esmakordselt. seepärast soovime jätkuvalt teavitada sind sellest, mis on katusevaliku juures oluline.
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