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Et Ruukki-tak. 
Laget for nordiske forhold.

Velg Ruukki takpakke  

Ruukki klassiske ståltak har beskyttet nordiske hjem 
i mer enn 50 år. Vi er en pålitelig leverandør og våre 
produkter og tjenester vil også være tilgjengelige i 
fremtiden.

Ruukki-tak er utviklet for å tåle de krevende 
værforholdene i Norden. Vi har utviklet våre 
produkter aktivt i hele vår lange historie. 

Vakkert og praktisk design

ditt hjem er verdifullt – sørg for at du beskytter det i 
alle situasjoner. Ruukkis tak lages av høykvalitetsstål. 
den avanserte overflatebehandlingen gir effektiv 
beskyttelse mot fukt, korrosjon og uV-stråling. 
derfor tåler takene de tøffeste forholdene, fra kulde 
til steikende sol.  

Våre tak er både pene og praktiske. takket være 
sin form og det ytre laget, er de også lette å 
vedlikeholde og holde i god stand. Stål er et lett 
materiale som er enkelt å installere og passer både 
for nye bygg og til renovering.

Stål er et tidløst valg.

Ståltak har en lang tradisjon, men dets klassiske 
utseende og egenskaper gjør stålet også til et meget 
moderne materiale. Ståltak er også et miljøvalg for 
huset ditt – stål er 100 % resirkulerbart. Stål er 
virkelig et tidløst valg. 

Den beste kvalitet 

det er en direkte sammenheng mellom hvor mye 
du investerer i tak og garantiperioden du får fra 
Ruukki. ditt valg av belegg vil påvirke garantien. 
Våre beste produkter med en pural Matt belegg.

teknisk garanti: vi garanterer at takplatene forblir 
mekanisk uskadet under den gitte perioden.

estetisk garanti: Vi garanterer at taket, plater, 
belegg og farge ikke endres i løpet av angitte peri-
oden.

Når du kjøper Ruukkis takpakke, kan du være trygg 
på at du får god kvalitet og et vakkert sluttresultat.

Fordeler ved Ruukki ståltak
•	 allsidig tilbud av takmodeller og 

belegninger
•	 passer til alle slags bygninger
•	 Ståltak har en kostnadseffektiv 

livssyklus
•	 Lett materiale, lett å håndtere og raskt 

å installere
•	 Bekymringsfritt å eie – krever lite 

vedlikehold
•	 kompatible beslag og tilbehør
•	 Markedets beste garantier
•	 Materialet er miljøvennlig og 

resirkulerbart



taket inneholder mye mer enn bare takplatene. et 
nylagt tak med alle komponenter er funksjonelt og 
trygt. alle deler i Ruukki takpakke består av testede 
og kompatible kvalitetsprodukter som har finske 
Vtt-kvalitetssertifikat.

Taket er en helhet

et godt vedlikeholdt tak som passer til husets stil, 
er med til på holde verdien til ditt hjem oppe og 
gir karakter til hele bygningen. i et fungerende tak 
passer alle deler sammen: taktekkingsmaterialet, 
taksikkerhetsproduktene og regnvannssystemet. 
Hver komponent har sin egen, viktige oppgave 
når det gjelder takets sikkerhet, holdbarhet og 
utseende. Med hjelp av rett materiale, faglig 
installasjon og godt vedlikehold får du et 
velfungerende tak.

Vi har alt du trenger til taket

1.    takplate   5.   takbro   9.  pipebeslag 
2.    takrennesystem  6.   Mønebeslag   10. Vinkel takrenne
3.    Stige  7.    Vannbordbeslag 11.  Veggbeslag
4.    Snøfanger  8.   takfotbeslag  
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Et fungerende tak av stål.

takplater av stål beskytter huset og dets konstruksjon 
mot regn, vind og snø. det er også den delen av 
taket som synes mest. Lister, gjennomføringer 
og skorsteinsplater i samme farger som taket, 
garanterer et pent sluttresultat.   

det er viktig å nøye velge deler til taket som 
passer sammen, både når det gjelder funksjon og 
utseende. 

Takrennesystem for alle tak

alle tak må ha takrenner som fungerer. Ruukkis 
skreddersydde takrenner og nedløpsrør er fargelagt 
på begge sider og fører regnvannet effektivt bort 
fra taket. det finnes alltid et takrennesystem som 
passer sammen med fargene på taket ditt.  Ruukki 
takrennessystem passer til både stål, tegl- og 
filttak. 

Sikker bevegelse på taket

Stiger, takbroer og snøfangere garanterer at det er 
trygt å utføre vedlikeholds- og rengjøringsarbeid 
på taket. ifølge dagens byggforskrifter, har 
bygningens eier ansvaret for at det finnes vegg- og 
takstiger samt etter behov takbroer for forflytting 
og vedlikehold på taket. 



Takpakke for nybyggere og fornyere

Vi hjelper til med valg av passende taktekking og 
tar hånd om materialkostnadsberegning.

•	 yttertak
•	 tetningsmateriell
•	 gjennomføringer
•	 beslag
•	 takrennessystem
•	 taksikringsprodukter
•	 transport 

Takpakke for gjør-det-selvere

inklusiv alle tilbehør.

•	 yttertak
•	 tetningsmateriell
•	 gjennomføringer
•	 beslag
•	 takrennessystem
•	 taksikringsprodukter
•	 transport 

Mer info om våre produkter og våre 
forhandlere i Norge du kan finne
www.ruukkitak.no

Ruukki takpakke tilbyr alt du trenger til for taktekking



Nytt ståltak - slik gjør du, steg for steg
Å gjøre dette med et tak kan være vanskelig. 
Hvordan gjør du det? Hva bør du vurdere? Hvordan 
blir det tett og hvordan skal det være ventilert? 
ta deg god tid når du planlegger et takprosjekt - 
en god plan garanterer at prosjektet blir tids- og 
kostnadseffektivt.

Sjekklisten nedenfor er utformet for å svare på noen 
av spørsmålene. også våre godkjente forhandlere 
hjelper deg med glede.

1. Byggetillatelse

alltid sjekk med kommunen hvis du trenger 
byggetillatelse. Reglene varierer i ulike områder. 
det som er tillatt i en blokk, trenger ikke være 
tillatt i naboblokken. Siden i fjor er det en forenklet 
byggetillatelse som kan gjelde for deg.

2. Velg takmaterial

en viktig del av det å bygge et nytt hus eller renovere 
et tak er å velge det riktige takmaterialet. Spør deg 
selv om hvilke egenskaper du ønsker deg for taket 
ditt, enkelt vedlikehold, moderne eller et mer 
tradisjonelt utseende? Vurder budsjettet ditt i lys 
av hvilke egenskaper du ønsker at taket skal ha, 
og snakk med profesjonelle takleggere angående 
strukturelle spørsmål knyttet til valg av takmateriale.

3. Velg utseende og farge på ståltaket ditt 

Start med å gjøre deg kjent med tilbudene våre 
ved hjelp av sammenligningsverktøyene våre og se 
bilder av hus med ståltak. Farger, takplateprofiler 
og informasjon om garantier er tilgjengelig for 
enkeltstående produkter

4. Be om et tilbud på www.ruukkitak.no

på www.ruukkitak.no kan du enkelt be om et 
pristilbud. tegninger med takdimensjoner hjelper 
oss og vi kan raskt gi deg et nøyaktig svar. på vår 
hjemmeside finner du også kontaktinformasjon til 
våre forhandlere.

Besøk www.Ruukkitak.No 
FoR MeR iNFoRMasjoN
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Tidløst elegant
ClassiC™

Ruukki Classic™ er et stilrent stående falstak i 
tradisjonell stil. designen passer både for mindre 
hus i tre og moderne hus. 

Classic-modellenes festeskruer er gjemt under den 
stående falsen. installasjonen går enkelt og greit 
takket være den spesielle innfestingsteknikken. 
dessuten gir den brettede kanten et helhetlig og 
stilrent utseende selv på takfoten. 

du kan velge mellom to alternativ: Classic C og 
Classic d med en forsterkningsribbe. Classic er 
belagt med Ruukkis plural Matt belegg. Vi gir 50 
års teknisk garanti og 20 års estetisk garanti.

RR11 bargrønn RR29 rød

RR23 mørk grå RR33 svart

RR22 gråRR21 lys grå

RR750 mursteinsrød

åRS TEkNiSk gaRaNTi

RR41 mørk sølv*RR40 sølv*

*RR41 og RR41 i pVdF Matt



Ruukki Monterrey med sin lave profil er vårt mest 
populære profiltak. det smelter naturlig inn i den 
nordiske naturen og småhusarkitekturen. 

Monterrey-familien består av Monterrey premium,  
Monterrey plus og Monterrey Standard. premium 
har Ruukki plural Matt belegg med vår beste 
produktgaranti. Monterrey plus fremstilles med 
Ruukkis holdbare purex belegg, som er noe mer 
glanset enn Monterrey premiums belegg. Monterrey 
Standard er med polyester belegg.

Vi gir 50 års teknisk garanti og 20 års estetisk 
garanti på Monterrey premium-taket.  Vi gir 40 
års teknisk garanti og 15 års estetisk garanti på 
Monterrey plus-taket. Monterrey Standard har 20 
års teknisk garanti og 10 års estetisk garanti.

MoNteRRey™

Traditionellt utseende, toppkvalitet

RR11 bargrønn

RR29 rød

RR23 mørk grå

RR33 svart

RR750 mursteinrød

åRS TEkNiSk gaRaNTi åRS TEkNiSk gaRaNTi

MONTERREY PREMiUM       MONTERREY PLUS    MONTERREY STaNDaRD

åRS TEkNiSk gaRaNTi



Ruukki ståltak elite er vårt kraftigste profiltak 
med høy profil som gir taket liv og karakter. det 
uttrykker også verdighet og kvalitet. takket være 
den høye profilen, kommer elites form best til rette 
på store flater. 

Ruukki elite er belagt med Ruukkis plural Matt 
belegg. Vi gir det 50 års teknisk garanti og 20 års 
estetisk garanti.

Vakker design, høy profil

elite™

åRS TEkNiSk gaRaNTi

RR11 bargrønn

RR29 rød

RR23 mørk grå

RR33 svart

RR750 mursteinrød



gjennomarbeidet design og unikt utseende

FiNNeRa™

Ruukki Finnera har en innovativ konstruksjon med 
en spesiell finish. den unike virkningen i forkant 
gjør taket både bretten og holdbart. 

Finnera selges som ferdige plater direkte 
fra forhandlers lager, noe som forenkler og 
effektiviserer takprosjektet. Finnera-taket er lett å 
tilpasse ønsket størrelse og form. 

Ruukki Finnera er belagt med Ruukkis plural Matt 
belegg. Vi gir 40 års teknisk garanti og 15 års 
estetisk garanti.

RR29 rød

RR23 mørk grå RR33 svart

RR750 mursteinrød

6x190	=	1140

190

30

22

TS52-330-1140

åRS TEkNiSk gaRaNTi



Foldet forkant - unik egenskap som gjør taket vakkrere og 
mer holdbart.

Ny geNeRasjoN av tak

Ruukki Finnera og Finnera plus har en unik foldet 
forkant, som ingen andre produsenter har.

den revolusjonerende foldede forkanten på 
produktet gir maksimal motstand og en vakker 
sømløs takfinish. det betyr at du får den høyeste 
kvalitet. du kan få Finnera i en fullt standardisert 
pakke, klar for avhenting fra butikken, noe som 
gjør taktekking til en enkel og glatt prosess. 

teknologien er både utviklet og patentert av
Ruukki. 



Ruukki profilplate passer mest på økonomi og 
landbruksbygg. platene er laget etter at takets 
dimensjoner eller tilgjengelig som standard 
lengder hos våre forhandlere. Spør mer om ulike 
modeller.

profilplater tilgjengelig med polyester belegg. Vi 
gir 30 års teknisk garanti og 10 års estetisk garanti 
på polyester.

pRoFilplateR
Personlig profil S18t19

t20

RR20 vit

åRS TEkNiSk gaRaNTi

RR11 bargrønn RR29 rød

RR23 mørk grå RR33 svart

RR22 gråRR21 lys grå

RR750 mursteinrød

RR946 sølv

* S18 Standard i RR20, RR29, RR33 og RR750
**t19 Standard i  RR29 og RR33





Foldet forkant

Foldet forkant

• Classic C
Falshøyde 32 mm
dekkende bredde 475 mm
total bredde 505 mm
Maks lengde 10 000 mm
Min lengde 800 mm
Min hell 8o (1:7)
tykkelse 0,60 mm
Vekt 6,16 kg/m²

• Classic D
Falshøyde 32 mm
dekkende bredde 475 mm
total bredde 505 mm
Maks lengde 10 000 mm
Min lengde 800 mm
Min hell 8o (1:7)
tykkelse 0,60 mm
Vekt 6,16 kg/m²

teknisk informasjon

• Elite
total høyde 60 mm
Stenlengde 400 mm
dekkende bredde 1025 mm
total bredde 1115 mm
Maks lengde 8000  mm
Min lengde 800 mm
Min hell 14o (1:4)
tykkelse 0,50 mm
Vekt 4,98 kg/m²



• Monterrey
total høyde 39 mm
Stenlengde 350 mm
dekkende bredde 1100 mm
total bredde 1185 mm
Maks lengde 8000  mm
Min lengde 800 mm
Min hell 14o (1:4)
tykkelse 0,50 mm 
Vekt  4,65 kg/m² 

• Finnera
total høyde 52 mm
Stenlengde 330 mm
dekkende bredde 1140 mm
total bredde 1190 mm
dekkende lengde 660  mm
total lengde 705 mm
Min hell 14o (1:4)
tykkelse 0,50 mm
Vekt 5,2 kg/m²

Foldet forkant - gir maksimal vær 
motstand og en vakker sømløs takfinish.

6x190	=	1140

190

30

22

TS52-330-1140





Med Ruukki tak, kan du gå videre til neste oppdrag med god samvittighet. Vi har lange garantier på alle våre produkter, 
både for den tekniske funksjon og estetikk.

Markedets beste garantier

Finn den fargen som passer deg

garantier*
Belegg teknisk garanti estetisk garanti
pural matt® 50 år 20 år
purextM 40 år 15 år
polyester 30 år 10 år

Classic RR11 RR21 RR22 RR23 RR29 RR33 RR750 RR40* RR41*

Elite RR11 RR23 RR29 RR33 RR750

Monterrey premium RR11 RR23 RR29 RR33 RR750

Monterrey plus RR11 RR23 RR29 RR33 RR750

Monterrey standard RR11 RR23 RR29 RR33 RR750

T20 standard RR11 RR20 RR21 RR22 RR23 RR29 RR33 RR750 RR946

Finnera RR23 RR29 RR33 RR750

Finnera plus RR23 RR29 RR33 RR750

* 10 % pristillägg

* Se våre nåværende garantivilkår for ytterligere informasjon.
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