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Намалете Вашите енергийни разходи за 
сградата до 20% 
Ние можем да ви помогнем да намалите енергийните разходи за ото-
пление с обшивките на Ruukki – — най-доброто решение на пазара за 
въздухонепроницаеми сградни обшивки. 

Обшивката с максимална въздухонепроницаемост ви позволява значи-
телно да намалите потреблението на енергия за отопление. Освен това, 
доброто ниво на въздухонепроницаемост помага за спазването на 
непрекъснато повишаващите се изисквания за енергийна ефективност, 
които поставя националното законодателство за сградите.
Ние толкова силно се борим за нисък коефициент на въздухопроница-
емост на нашата система от енергийни панели Ruukki, че предоставяме 

Нашите сандвич панели представляват гъвкави, предварително 
изготвени, строителни елементи, състоящи се от два слоя листова 
стомана с цветно покритие и изолационна сърцевина. Изолационната 
сърцевина може да бъде от полиизоцианурат (PIR), полиуретан (PU) 
или минерална вата (MW).

Сандвич панелите имат  редица приложения, включително за фасади, 
покриви, преградни структури, разделителни стени и тавани. Те могат 
да се използват за промишлени и търговски сгради, спортни съоръже-
ния, складове и електростанции, както и при строителство за храни-
телната промишленост и при хладилни камери с високи изисквания.

Сандвич панелите Ruukki – лесно приспособимо 
решение за вашия проект

Характеристики на продукта
•  Ш широкият диапазон от профили гарантира уникален 

дизайн.

• Серия от цветове за фасади с интересен външен вид.

•  Ниско собствено тегло и голямо разстояние между 
опорите.

•  Отлични изолационни параметри благодарение на  до-
брия коефициент на топлопроводимост.

•  Реакция спрямо огън по DIN EN 13501-1:A2-s1,d0 със 
сърцевина от минерална вата и B-s1, d0 със сърцевина 
от PIR, B-S2, dO със сърцевина от PUR.

•  Отлична огнеустойчивост и акустика благодарение 
на  сърцевината от негорима минерална вата.

•  Отлична плътност на съединенията благодарение на 
фабрично поставените уплътнения и подходящо про-
филираните ръбове.

•  Панелите Ruukki се предлагат с  пълен комплект аксесо-
ари от стандартни аксесоари и стоманени ламаринени 
окомплектовки на съединенията.

Ефективност през целия жизнен цикъл 
на сградата

Z - 10.49 - 521

Z - 10.49 - 582

Z - 23,11 - 1896

специална гаранция за уплътненост срещу проникване на въздух: ако 
гарантираният коефициент на въздухопроницаемост не бъде постиг-
нат, получавате обратно парите, които сте платили за уплътненост 
срещу проникване на въздух. 
В допълнение към максимизиране на икономията на енергия, ние 
вярваме, че сградната интеграция е ефективен начин за намаляване 
на инвестициите за инсталации за възобновяема енергия. В близкото 
бъдеще ще получавате безплатна и напълно възобновяема енергия 
чрез нашата интегрирана система за слънчева енергия.  

Нашият начин на работа ще ви помогне лесно и надеждно да изберете 
най-рентабилните решения и ниво на енергийна ефективност за 
експлоатационния срок на вашата сграда.

Намаляване на въздействието върху 
околната среда
Системата от енергийни панели Ruukki намалява и емисиите на CO2, 
причинени от вашата сграда в рамките на нейния срок на експлоа-
тация. Благодарение на по-ниската необходимост от енергия за ото-
пление, в същата степен намаляват и образуваните при отоплението 
емисии на CO2. 

Можете освен това да намалите въздействието на вашата сграда върху 
околната среда като изберете панел Ruukki с неограничен срок на 
експлоатация — най-устойчивият сандвич панел на пазара. Благода-
рение на изключително високото му съдържание на рециклиран мате-
риал панелът Ruukki с неограничен срок на експлоатация използва до 
80 % по-малко невъзобновяеми суровини в сравнение с традици-
онните сандвич панели. Нещо повече, по време на производството 
на панели с неограничен срок на експлоатация се създават до 45 % 

по-малко CO2 емисии и се използва до 40% по-малко енергия.  

Комбинирахме също така най-добрите характеристики на двата про-
дукта, за да постигнем оптималното устойчиво решение: Енергиен 
панел Ruukki с неограничен срок на експлоатация. С избора ви на този 
продукт можете да бъдете сигурни, че увеличавате максимално устой-
чивостта на обшивката на вашата сграда. Това допринася за максима-
лен брой кредити в системите за сертифициране LEED и BREEAM.  
Нашите специални панели за студени складове гарантират висока 
топлоустойчивост. Много ниската топлопроводимост λ ви позволява 
да подобрите значително топлинните параметри на стените, напра-
вени с тези панели. 

Ние вярваме, че ще намерите продукти, които перфектно задоволяват 
вашите нужди по отношение на енергийната и екологичната ефектив-
ност.  Моля, присъединете се към нас в изграждането на дългосрочна 
ефективност за вашите строителни проекти!

За най-новата техническа информация 
посетете www.ruukki.com/
sandwichpanels.
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Пълен комплект
За разлика от много други производители Ruukki предоставя на своите 
клиенти  пълен пакет от сандвич панели: – от изпълнена по индивиду-
ална заявка конструкция, за да се отговори на конкретните нужди на 
проекта, както и подбор на правилния вид панел, до избор на продук-
тови характеристики и спецификация на основни аксесоари. Нашето 
портфолио от сандвич панели е подкрепено от комплексно обслуж-
ване и инсталация. 

Експлоатационна гъвкавост
Отличната експлоатационна гъвкавост на панелите Ruukki ги 
прави  универсално строително решение за  широк диапазон от архи-
тектурни приложения. Изборът на дебелина на сърцевината, голямото 
разстояние между опорите, различните форми, покрития и цветове, 
както и потенциалът за хоризонтална или отвесна инсталация, предо-
ставят на проектантите  богатство от възможности. Нашата оферта за 
сандвич панели се допълва от  широк диапазон от специализирани 
ламаринени окомплектовки на съединенията и аксесоари. 

Бърза инсталация
Когато времето е от особено значение за  даден строителен проект, 
системата от сандвич панели Ruukki е ефективно решение, което 
осигурява бързо и икономично изпълнение. Плътната структура на 
спойката гарантира високо качество при отвесната инсталация. Лекото 
тегло на композицията с панели Ruukki намалява разходите за фунда-
мент, рамка и инсталация.

Възползвайте се многократно като изберете 
сандвич панелите на Ruukki 

Огнеустойчивост
Сандвич панелите Ruukki предлагат отлични противопожарни харак-
теристики. Изключителната огнеустойчивост и звукоизолация са 
ключови характеристики на панелите със сърцевина от минерална 
вата. За най-популярната дебелина от 100 mm на сърцевина от PIR 
постигнахме номинални параметри EI 30/EW 60 — едни от най-добрите 
резултати на европейския пазар за панели от PIR по отношение на 
пожарната безопасност.

Енергийна ефективност
Ruukki предлага  решение, което позволява сградите да бъдат 
в по-голяма степен енергийно ефективни и екологични. Нашите сгради 
показват отлични изолационни характеристики и могат значително да 
намалят потреблението на енергия в сградите. В  свят на строг еколо-
гични изисквания и ограничения на емисиите Ruukki непрекъснато се 
стреми да работи за устойчивост на бизнеса и качество на продуктите 
за нашите клиенти.

Здравина и качество
Благодарение на високото качество на сърцевината и материалите на 
покритията, както и благодарение на иновативната система за залеп-
ване, панелите Ruukki се славят с отлична трайност, корозирна устой-
чивост, термоизолационни и механични качества. Нашите таблици с 
изчисления на здравината позволяват бърз и лесен избор на панели, 
които ще са подходящи за  конкретната сграда. С панелите Ruukki 
успешно могат да се използват дори тъмните цветове. С нашите панели 
сградите на клиентите ще имат по-дълъг срок на експлоатация.

Предлагани профили
R150

L Линейни

R200

M МикропрофилиR600

R Оребрени (28)

L50

F Плоски E Релефни T ТрапецовидниS Синусоидални

R 500, R 550R 250, R275

PVDF матиран
Матово покритие на повърхността, препоръчвано за обичайна външна 
експлоатация. То е много устойчиво спрямо UV лъчи и замърсяване. 
Матираният PVDF се препоръчва за използване, когато се изисква 
отличителен външен вид и от значение са отличната дълготрайност на 
цвета и устойчивостта на замърсявания. Металните цветове се пред-
лагат за крайно приложение, когато е необходима метална повърхност.

PVDF
Покритие, препоръчвано за обичайна външна експлоатация. 
То е много устойчиво спрямо UV лъчи и замърсяване. PVDF се пре-
поръчва за използване, когато от значение са отличната дълготрай-
ност на цвета и устойчивостта на замърсявания. Металните цветове 
се предлагат за крайно приложение, когато е необходима метална 
повърхност.

Полиестер
Полиестерното покритие е предназначено за използване както 
върху вътрешни, така и върху външни повърхности, като неговите 
характеристики го правят по-подходящо за употреба върху вътрешни 
повърхности. Полиестърът се препоръчва за приложение когато не 
е необходима висока устойчивост на атмосферните условия.

Безвреден за храните ламинат 
Безвредните за храните ламинирани повърхности са предназначени 
за хранителната промишленост и предоставят готово решение за 

редица приложения и по-специално за съоръжения за производство 
и съхранение на храни. Безвредните за храните ламинати имат много 
добра устойчивост на образуването на матови гладки повърхности 
с висока износоустойчивост. Те са и лесни за почистване.

Покритие Ruukki Csafe
Покритието Ruukki Csafe е разработено предимно за вътрешно при-
ложение, но може да се използва и върху външни лицеви повърх-
ности. Покритието е с много добра устойчивост на въздействието на 
химикали, на надраскване, замърсяване и корозия – и по тази причина 
е отлично решение за селскостопански конструкции.

Неръждаема стомана
Някои от нашите панели се предлагат и с облицовки от неръжда-
ема стомана. Облицовките от неръждаема стомана са подходящи за 
използване дори в най-агресивната заобикаляща среда.

Нашите покрития са тествани за корозия в съответствие със стандар-
тите EN. На базата на резултатите от теста препоръчваме следните 
видове покрития & облицовки:

Матиран PVDF и PVDF Класове на защита от корозия C1 - C3
Полиестер  Класове на защита от корозия C1 - C3
Покритие Ruukki Csafe C1 - C4
Безопасен за храните ламинат  C1 - C4
Неръждаема стомана C1 - C5-M 

Покрития за сандвич панели
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Сандвич панели Ruukki
Техническа информация 

ширина на модула 1 200 mm

D

Сандвич панели за вътрешни и външни 
противопожарни стени

SPA F
•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел добре 

изолира шума и осигурява отлична пожарна безопасност.

•  Това е идеално решение за фасади и вътрешни разделителни 
стени, към които има високи изисквания за огнеустойчивост.

Варианти на профили Линейни L50 Микропрофили М Оребрени R Плоски F

Външни • • • R150, R200, R600 •
Вътрешни • • • R150, R200, R600 •

• в наличност

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80

1216 1200
0.6

(0.7)
0.5 

(0.6, 0.7)
1216

20.5 0.54

A2-s1, d0

30

100 22.8 0.44 30

125 26.3 0.35 31

150 29.7 0.29 31

175 32.5 0.25 31

200 35.5 0.22 31

230 39.7 0.19 31

Таблица на огнеустойчивостта за SPA F

Дебелина 80 100 125 150 175 200 230

Огнеустойчивост EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60

EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 EI 90

EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

EI 180 EI 180 EI 180 EI 180 EI 180

EI 240 EI 240 EI 240

Стандартен външен цвят – PVDF Стандартен вътрешен цвят – полиестер

RR40 и RR41, предлага се и като матиран PVDF.

RR20RR20 RR21 RR22 RR23 RR24 RR29 RR35 RR36 RR40 RR41
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Сандвич панели за външни и вътрешни стени

SPB W

•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел добре 
изолира шума и осигурява отлична пожарна безопасност.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи изис-
квания за огнеустойчивост.

ширина на модула 1 100 mm  (1000 mm WB) 

D

На базата на CE-маркировката (EN 14509)

Дебелина mm 100 120 140 160 200

Огнеустойчивост El 15, El 30 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28*, R250*, R275, R500*, R550 •
Вътрешни • •

• в наличност
* Само за панели с ширина на модула 1 000 mm

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80

1018
или
1118

1000 или
1100

0.6 0.5 12.0

18.2 0.51

A2-s2, d0

33

100 20.6 0.41 32

120 22.9 0.34 32

140 25.2 0.30 32

160 27.5 0.26 32

200 32.2 0.21 32

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

Сандвич панели за външни стени

SPB WE

•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел 
добре изолира шума и осигурява отлична пожарна безопасност 
и термоизолация.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност.

ширина на модула 1 100 mm  (1000 mm WEB) 

D

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80

1018
или
1118

1000 
или
1100

0.6 0.5 12.0

16.3 0.48

A2-s1, d0 ≥ 29

100 18.1 0.39

120 19.9 0.32

140 21.7 0.28

160 23.6 0.24

200 27.2 0.20

Дебелина mm 80 100 120 140 160 200

Огнеустойчивост El 15, El 30 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28*, R250*, R275, R500*, R550 •
Вътрешни • •

• в наличност
* Само за панели с ширина на модула 1 000 mm

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010
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Сандвич панели за вътрешни стени

SPB WI

ширина на модула 1 100 mm  (1 000 mm WIB) 

D

•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел добре 
изолира шума и осигурява отлична пожарна безопасност.

•  Това е идеално решение за вътрешни стени, към които има високи 
изисквания за огнеустойчивост.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80 1118 или 
1018

1100 или 
1000

0.5 0.5
8.0 17.9 0.51

A2-s2,d0 32
100 12.0 20.2 0.41

Дебелина mm 80 100

Огнеустойчивост El 15, El 30 El 60, El 120

Варианти на профили Линейни L

Външни •
Вътрешни •

• в наличност

Стандартни цветове – полиестер

9002 9010

Сандвич панели за вътрешни стени

SPB WEI

ширина на модула 1 100 mm  (1 000 mm WEIB) 

D

•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел добре 
изолира шума и осигурява отлична пожарна безопасност, което го 
прави бързо и рентабилно решение за пожаробезопасни вътрешни 
разделителни стени на сгради.

•  Това е идеално, бързо и рентабилно решение за пожароустойчиви 
вътрешни разделителни стени в сградите. 

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80 1118
или 1018

1100
или 1000

0.5 0.5
8.0 15.9 0.48

A2-s1, d0 29
100 12.0 17.7 0.39

Дебелина mm 80 100

Огнеустойчивост El 15, El 30 El 60, El 120

Варианти на профили Линейни L

Външни •
Вътрешни •

• в наличност

Стандартни цветове – полиестер

9002 9010
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•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел осигу-
рява висока степен на въздухонепроницаемост и отлична пожарна 
безопасност и термоизолация.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED 
и BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране 
на енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата кон-
сумация на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори 

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

100

1018
или 1118

1000 
или 1100

0.6 0.5 12.0

18.1 0.39

A2-s1, d0 ≥ 29

120 19.9 0.32

140 21.7 0.28

160 23.6 0.24

200 27.2 0.20

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SPB WE ЕНЕРГИЯ

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28*, R250*, R275, R500*, R550 •
Вътрешни • •

• в наличност
* Само за панели с ширина на модула 1 000 mm

ширина на модула 1 100 mm  (удължен до 1 000 mm) 

D

при максимизирането на енергийната ефективност и въздей-
ствието, което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху 
разходите за отопление на сградата и енергийната ефективност на 
сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Дебелина mm 100 120 140 160 200

Огнеустойчивост El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120 El 60, El 120

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел осигу-
рява висока степен на въздухонепроницаемост и отлична пожарна 
безопасност и термоизолация.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED 
и BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-
ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

100

1018
или
1118

1000
или
1100

0.6 0.5 12.0

20.6 0.41

A2-s2, d0 ≥32

120 22.9 0.34

140 25.2 0.30

160 27.5 0.26

200 32.2 0.21

Дебелина mm 100 120 140 160 200

Огнеустойчивост EI 60, EI 90, EI 120 EI 60, EI 90, EI 120 EI 60, EI 90, EI 120 EI 60, EI 90 EI 120 EI 60, EI 90, EI 120

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SPB W ЕНЕРГИЯ

D

ширина на модула 1 000 mm

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28*, R250*, R275, R500*, R550 •
Вътрешни • •

• в наличност
* Само за панели с ширина на модула 1 000 mm

максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 
което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху разходите 
за отопление на сградата и енергийната ефективност на сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010
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Сандвич панели за покриви

SPC W
•  Със своята негорима строителна минерална вата този панел добре 

изолира шума и осигурява отлична пожарна безопасност на 
покривните конструкции.

•  Това е идеално решение за покриви, към които има високи 
изисквания за огнеустойчивост.

ширина на модула 1 000 mm

DD

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция спря-
мо огън

Специфична 
звукоизола-

ция 
Rw dB

Общо
mm

Модул
mm

Външни 
mm

Вътрешни 
mm

140/100
1059 1000 0.6 0.5 12.0

21.2 0.41
A2-S2-D0 34

190/150 26.9 0.28

Дебелина mm 140/100 190/150

Огнеустойчивост REI 60, RE 180 REI 60, RE 180

Варианти на профили Трапецовидни Т Линейни L F Плоски

Външни •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

Сандвич панели за външни стени

SP2D W
•  Със своята негорима строителна минерална вата и скрита 

конструкция на фиксирането на съединенията този панел добре 
изолира шума и осигурява отлична огнеустойчивост.

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение 
с панелите със стандартно фиксиране.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи 
изисквания към огнеустойчивостта и външния вид.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция спря-
мо огън

Специфична 
звукоизола-

ция
Rw dB

Общо
mm

Модул
mm

Външни 
mm

Вътрешни 
mm

100

1054 1000 0.6 0.5 12.0

21.0 0.43

A2-s2, d0 ≥32
120 23.3 0.35

140 25.6 0.31

160 27.9 0.27

Дебелина mm 100 120 140 160

Огнеустойчивост

Отвътре EI 60, EI 90 EI 60 EI 60, EI 90 EI 60, EI 90

Отвън EI 60, EI 90 EI 60 EI 60, EI 90 EI 60, EI 90

или

Отвътре EI 45, EI 90 EI 45 EI 45, EI 90 EI 45, EI 90

Отвън EI 90, EI 120 EI 90, EI 120 EI 90, EI 120 EI 90, EI 120

D

ширина на модула 1 000 mm

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28, R250, R500

Вътрешни • •
• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010
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•  Със своята негорима строителна минерална вата и скрита конструк-
ция на фиксирането на съединенията този панел добре изолира 
шума и осигурява отлична пожарна безопасност и термоизолация.

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение с пане-
лите със стандартно фиксиране.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи изисква-
ния относно енергийната ефективност и външния вид.

Сандвич панели за външни стени

SP2D WE

D

ширина на модула 1 000 mm

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

100

1054 1000 0.6 0.5 12.0

18.5 0.40

A2-s1,d0 ≥29
120 20.3 0.33

140 22.1 0.29

160 23.9 0.25

Дебелина mm 100 120 140 160

Огнеустойчивост
Отвътре El 30, EI 60 El 30, EI 60 El 30, EI 60 El 30, EI 60

Отвън El 90, El 120 El 90, El 120 El 90, El 120 El 90, El 120

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28, R250, R500 •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

•  Със своята негорима строителна минерална вата и скрита кон-
струкция на фиксирането на съединенията този панел добре изо-
лира шума и осигурява отлична пожарна безопасност и термоизо-
лация.

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение с пане-
лите със стандартно фиксиране.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи изисква-
ния относно енергийната ефективност и външния вид.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-
ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 
максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SP2D WE ЕНЕРГИЯ

D

ширина на модула 1 000 mm

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

100

1054 1000 0.6 0.5 12.0

18.5 0.40

A2-s1, d0 ≥ 29
120 20.3 0.33

140 22.1 0.29

160 23.9 0.25

Дебелина mm 100 120 140 160

Огнеустойчивост
Отвътре El 30, El 60 El 30, El 60 El 30, El 60 El 30, El 60

Отвън El 90, El 120 El 90, El 120 El 90, El 120 El 90, El 120

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28, R250, R500 •
Вътрешни • •

• в наличност

което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху разходите 
за отопление на сградата и енергийната ефективност на сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010
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D

ширина на модула 1 000 mm

•  Със своята негорима строителна минерална вата и скрита кон-
струкция на фиксирането на съединенията този панел добре изо-
лира шума и осигурява отлична огнеустойчивост и термоизолация 
и високо ниво на въздухонепроницаемост.

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение с пане-
лите със стандартно фиксиране.

•  Благодарение на изключително високата степен на въздухоне-
проницаемост панелът намалява вашите сметки за отопление 
и въглеродните2 емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът 
подобрява енергийния клас на вашата сграда и печели повече 
кредити LEED и BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за въздухонепроницаемост и към външния им вид.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

100

1054 1000 0.6 0.5 12.0

21.0 0.43

A2-s2, d0 ≥32
120 23.3 0.35

140 25.6 0.31

160 27.9 0.27

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SP2D W ЕНЕРГИЯ

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране 
на енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата кон-
сумация на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори 
при максимизирането на енергийната ефективност и въздей-
ствието, което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху 
разходите за отопление на сградата и енергийната ефективност на 
сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Дебелина mm 100 120 160

Огнеустойчивост

Отвътре EI 60, EI 90 EI 60 EI 60, EI 90

Отвън EI 60, EI 90 EI 60 EI 60, EI 90

или

Отвътре EI 45, EI 90 EI 45 EI 45, EI 90

Отвън EI 90, EI 120 EI 90, EI 120 EI 90, EI 120

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Оребрени R Плоски

Външни • • • R28, R250, R500

Вътрешни • •
• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 5005 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухонепро-
ницаема конструкция на съединенията този енергийно ефективен 
панел със сърцевина от полиеуретан (PUR) осигурява отлични 
термоизолационни характеристики.

•  Това е идеално решение за фасади и вътрешни стени и покриви, 
към които има високи изисквания относно термоизолацията.

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

40

1120 1100 0.5 0.4 18.5

9.3 0.50

B-s2, d0  ≥24

50 9.7 0.42

60 10.1 0.35

80 11.0 0.26

100 11.8 0.21

Дебелина mm 40 50 60 80 100

Огнеустойчивост – – EI 15 EW 30, EI 15 EW 30, EI 15, EI 15
      

Сандвич панел за вътрешни и външни стени, 
тавани

SP2B PU

D

ширина на модула 1 100 mm

Стандартни външни цветове – полиестер

Облицовки по желание

Стандартни вътрешни 
цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7016 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

PVCИНОКС

3000 5010
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Стандартни вътрешни 
цветове – полиестер

7016 9002 90109006 901090021015 3013 5005 6011 7035

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухонепро-
ницаемост конструкция на съединенията, комбинирани с пред-
лаганата дебелината до 210/170 mm, този панел със сърцевина 
от полиуретан (PUR) предлага високо ниво на термоизолация на 
покривни конструкции.

•  Това е идеално решение за покриви, към които има високи изис-
квания към термоизолацията.

Варианти на профили L Линейни T Трапецовидни F Плоски

Външни •
Вътрешни • •

• в наличност

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80/40

1083 1000 0.5 0.4 18.5

9.5 0.46

B-s2, d0 ≥24

100/60 10.3 0.31

120/80 11.0 0.24

140/100 11.7 0.20

160/120 12.5 0.17

210/170 14.3 0.13

Дебелина mm 80/40 100/60 120/80 140/100 160/120 210/170

Огнеустойчивост

REI 15
RE 60

REI 15
RE 60

REI 15
RE 60

REI 15
RE 60

REI 15
RE 60

REI 15
RE 60

REI 20
RE 30

REI 20
RE 30

REI 30
RE 30

REI 30
RE 30

REI 30
RE 30

REI 30
RE 30

Сандвич панели за покриви

SP2C PU

ширина на модула 1 000 mm

D

Стандартни външни цветове – полиестер

3000 5010

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и скрита кон-
струкция на фиксирането съединенията този енергийно ефективен 
панел със сърцевина от полиеуретан (PUR) осигурява отлични 
термоизолационни характеристики. 

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение с пане-
лите със стандартно фиксиране.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи изисква-
ния относно термоизолацията и външния вид.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

60

1050 1000 0.5 0.4 18.5

10.3 0.35

B-s2, d0  ≥24
80 11.0 0.26

100 11.7 0.21

120 12.4 0.18

Дебелина mm 60 80 100 120

Огнеустойчивост
Отвътре E 15 EI 15 EI 15 EI 15

Отвън E30, EW30 E30, EW30 E30, EW30, EI 15 E30, EW30, EI 15

Сандвич панели за външни стени

SP2D PU

D

ширина на модула 1 000 mm

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 901070163000 5010

Стандартни вътрешни 
цветове – полиестер

9002 9010
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•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухоне-
проницаема конструкция на съединенията, комбинирани с пред-
лаганата дебелината до 200 mm, този панел със сърцевина от 
полиуретан (PUR) е отлично решение за студени складове, както 
и за фасади с високи изисквания за термоизолация.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

120

1120 1100 0.5 0.5 18.5

13.4 0.17

B-s2, d0  ≥25

140 13.6 0.15

160 15.2 0.13

180 16.0 0.11

200 16.8 0.10

Дебелина mm 120 140 160 180 200

Огнеустойчивост
EI 15, EW 30, 
EI 15, EW 20

EI 15, EW 30, 
EI 15, EW 20

EI 15, EW 30
EI 15, EW 20

EI 15, EW 30
EI 15, EW 20

EI 15, EW 30
EI 15, EW 20

Сандвич панел за вътрешни и външни стени, 
тавани, студени складове

SP2E PU

ширина на модула 1 100 mm

D

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Облицовки по желание

PVCИНОКС

Стандартни външни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 901070163000 5010

Стандартни вътрешни 
цветове – полиестер

9002 9010

•  С отличителната повърхност на профила и скрита конструкция на 
фиксирането на съединенията този архитектурен панел със сърце-
вина от полиеуретан (PUR) се отличава от традиционните панелни 
системи.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи изисква-
ния за външния вид.

Варианти на профили Линейни L Синусоидални S Плоски F

Външни •
Вътрешни • •

• в наличност

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

98/80 964 900 0.60 0.55 18.5 14.0 0.23 B-s3, d0 ≥25

Дебелина mm 98/80

Огнеустойчивост
Отвътре EI 15, EW 30

Отвън EW 60, E 120

Сандвич панели за външни стени

SPF PU

Стандартни външни цветове – полиестер

Другите цветове се предлагат при поискване.

Стандартни вътрешни цветове – полиестер

ширина на модула 900 mm

D

9006 9010
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•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухонепро-
ницаема конструкция на съединенията този енергийно ефективен 
панел със сърцевина от полиеуретан (PUR) осигурява отлични 
характеристики по отношение на въздухонепроницаемостта.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35%. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED и 
BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-
ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80
1120 1100 0.5 0.4 18.5

11.0 0.26
B-s2, d0  ≥24

100 11.8 0.21

Дебелина mm 80 100

Огнеустойчивост EI15, EW 30 EW 30, EI 15

Сандвич панели за външни стени

SP2B PU ЕНЕРГИЯ

ширина на модула 1 100 mm

D

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 
което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху разходите 
за отопление на сградата и енергийната ефективност на сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Облицовки по желание

PVCИНОКС

Стандартни външни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 901070163000 5010

Стандартни вътрешни 
цветове – полиестер

9002 9010

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80
1050 1000 0.5 0.4 18.5

11.0 0.26
B-s2, d0  ≥24

100 11.7 0.21

Дебелина mm 80 100

Огнеустойчивост
Отвътре EI15 EI15

Отвън E30, EW30 E30, EW30, EI 15

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SP2D PU ЕНЕРГИЯ

ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 
максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 
което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху раз-
ходите за отопление на сградата и енергийната ефективност на 
сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките 
са удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на 
Финландия (VTT-C-8526-12).

ширина на модула 1 000 mm

D

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 901070163000 5010

Стандартни вътрешни 
цветове – полиестер

9002 9010

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухонепро-
ницаема скрита конструкция на фиксирането на съединенията този 
енергийно ефективен панел със сърцевина от полиеуретан (PUR) 
осигурява отлични характеристики по отношение на въздухонепро-
ницаемостта.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 еми-
сии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява енергий-
ния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED и BREEAM.

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко лама-
ринени окомплектовки на съединенията в сравнение с панелите със 
стандартно фиксиране.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи изис-
квания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкциите 
от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-
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ширина на модула 1 100 mm

D

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухонепро-
ницаема конструкция на съединенията, комбинирани с предлага-
ните размери на дебелината до 200 mm, този енергийно ефективен 
панел със сърцевина от полиеуретан (PUR) осигурява отлични 
характеристики както по отношение на въздухонепроницаемостта, 
така и по отношение на термоизолацията.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED 
и BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-
ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SP2Е PU ЕНЕРГИЯ

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

120

1120 1100 0.5 0.5 18.5

13.4 0.17

B-s2, d0  ≥25

140 13.6 0.15

160 15.2 0.13

180 16.0 0.11

200 16.8 0.10

Дебелина mm 120 140 160 180 200

Огнеустойчивост
EI 15, EW 30

EW 20
EI 15, EW 30

EW 20
EI 15, EW 30

EW 20
EI 15, EW 30

EW 20
EI 15, EW 30

EW 20

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 
което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху разходите 
за отопление на сградата и енергийната ефективност на сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Стандартни вътрешни цветове – полиестер Облицовки по желание

90109002 PVCИНОКС

Стандартни външни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 901070163000 5010

Сандвич панели за външни и вътрешни стени 
и за тавани

SP2B PIR

ширина на модула 1 100 mm

D

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухонепро-
ницаема конструкция на съединенията този енергийно ефективен 
и пожароустойчив панел със сърцевина от полиеуретан (PUR) 
осигурява отлични термоизолационни характеристики.

•  Това е идеално решение за фасади и вътрешни стени и покриви, 
към които има високи изисквания относно термоизолацията.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция спрямо 
огън

Специфична 
звукоизола-

ция 
Rw dB

Общо
mm

Модул
mm

Външни 
mm

Вътрешни 
mm

40

1120 1100 0.5 0.4 18.5

9.5 0.49 B-s2, D0

≥24
60 10.3 0.34 B-s2, D0

80 11.2 0.25 B-s2, D0

100 12.1 0.20 B-s1, D0

Дебелина mm 40 60 80 100

Огнеустойчивост EW 30 EW 30 EI 15, EW 30 EI 15, EI 30, EW 30

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010
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Сандвич панели за покриви

SP2C PIR
•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухоне-

проницаема конструкция на съединенията, комбинирани с пред-
лаганата дебелината до 210/170 mm, този пожароустойчив панел 
със сърцевина от PIR предлага високо ниво на термоизолация на 
покривни конструкции.

•  Това е идеално решение за покриви, към които има високи изис-
квания към термоизолацията.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция спрямо 
огън

Специфична 
звукоизолация

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80/40

1083 1000 0.5 0.4 18.5

9.7 0.46 B-s2, d0

≥24

100/60 10.5 0.31 B-s2, d0

120/80 11.3 0.24 B-s2, d0

140/100 12.1 0.20 B-s1,d0

160/120 12.9 0.17 B-s1,d0

210/170 14.9 0.13 B-s1,d0

Дебелина mm 80/40 100/60 120/80 140/100 160/180 210/170

Огнеустойчивост
REI 15, REI 20 REI 15, REI 20 REI 15, REI 30 REI 15, REI 30 REI 15, REI 30 REI 15, REI 30

RE 90, RE 30 RE 90, RE 30 RE 90, RE 60 RE 30, RE 60 RE 90, RE 60 RE 90, RE 60

Варианти на профили Линейни L Трапецовидни Т

Външни •
Вътрешни •

ширина на модула 1 000 mm

D

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

Сандвич панели за външни стени

SP2D PIR

ширина на модула 1 000 mm

D

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и скрита кон-
струкция на фиксиране на съединенията този енергийно ефек-
тивен и пожароустойчив панел със сърцевина от PIR осигурява 
отлични термоизолационни характеристики. 

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение с пане-
лите със стандартно фиксиране.

•  Това е идеално решение за фасади, към които има високи изисква-
ния относно термоизолацията и външния вид.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция спря-
мо огън

Специфична 
звукоизола-

ция
Rw dB

Общо
mm

Модул
mm

Външни 
mm

Вътрешни 
mm

60

1050 1000 0.5 0.4 18.5

10.4 0.34 B-s2, d0

≥24
80 11.2 0.25 B-s2, d0

100 12.0 0.20 B-s1, d0

120 12.8 0.17 B-s1, d0

Дебелина mm 60 80 100 120

Огнеустойчивост
Отвътре EW 30 EW 30, El 15, EW 20 EW 30, EI 15 EW 30, EI 15

Отвън EI 15, EW30 EI 15, EW30 EI 15, EW30 EI 15, EW30

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010
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Сандвич панели за външни и вътрешни стени 
и за студени складове

SP2E PIR
•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухоне-

проницаема конструкция на съединенията, комбинирани с пред-
лаганата дебелината до 200 mm, този пожароустойчив панел със 
сърцевина от PIR е отлично решение за студени складове, както 
и за фасади с високи изисквания за термоизолация.

ширина на модула 1 100 mm

D

На базата на разрешителни Z-10.49-521 и Z-23.11-1896 На базата на CE-маркировката (EN 
14509)

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

120

1120 1100 0.5 0.5 18.5

13.8 0.17

B-s1,d0 ≥25
160 15.5 0.13

180 16.4 0.12

200 17.3 0.11

На базата на CE-маркировката (EN 14509)

Дебелина mm 120 160 180 200

Огнеустойчивост EI 15, EI 30, EW 30 EI 15, EI 30, EW 30 EI 15, EI 30, EW 30 EI30, EW30, EI60, EW60

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SP2B PIR ЕНЕРГИЯ

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80
1120 1100 0.5 0.4 18.5

11.2 0.25
B-s2, d0 ≥24

100 12.1 0.20

Дебелина mm 80 100

Огнеустойчивост EI 15, EW 30 EI 15, El 30, EW 30

ширина на модула 1 100 mm

D

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 
което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху разходите 
за отопление на сградата и енергийната ефективност на сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер

90101015 3013 5005 6011 7035 9006 90109002 9007 9002

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухоне-
проницаема конструкция на съединенията този енергийно ефек-
тивен и пожароустойчив панел със сърцевина от PIR осигурява 
отлични характеристики по отношение на въздухонепроницае-
мостта.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED 
и BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-
ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 
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ширина на модула 1 000 mm

D

Ruukki® енергийни панели за външни стени

SP2D PIR ЕНЕРГИЯ
•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухоне-

проницаема скрита конструкция на фиксирането на съединенията 
този енергийно ефективен и пожароустойчив панел със сърце-
вина от PIR осигурява отлични характеристики по отношение на 
въздухонепроницаемостта.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED 
и BREEAM.

•  Благодарение на скрития способ за фиксиране този панел дава 
възможност за фасадна конструкция със значително по-малко 
ламаринени окомплектовки на съединенията в сравнение с пане-
лите със стандартно фиксиране.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

Сърцевина: 
дебелина

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U- 
стойност 

W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична звуко- 
изолация 

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80

1050 1000 0.5 0.4 18.5

11.2 0.25

B-s2, d0 ≥24100 12.0 0.20

120 12.8 0.17

Дебелина mm 80 100 120

Огнеустойчивост
Отвътре EW 30, El 15, EW 20 EW 30, EI 15 EW 30, EI 15

Отвън EI 15, EW30 EI 15, EW30 EW 30, EI 15

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер Стандартни вътрешни цветове – полиестер Облицовки по желание

90101015 3013 5005 6011 7035 9006 90109002 9007 9002

ширина на модула 1 100 mm

D

•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и въздухо-
непроницаема конструкция на съединенията, комбинирани 
с предлаганата дебелината до 200 mm, този енергийно ефективен 
и пожароустойчив панел със сърцевина от PIR осигурява отлични 
характеристики както по отношение на въздухонепроницаемостта, 
така и по отношение на термоизолацията.

•  Благодарение на изключително високата въздухонепроницаемост 
панелът намалява вашите сметки за отопление и въглеродните2 
емисии с до 35 %. В допълнение към това, панелът подобрява 
енергийния клас на вашата сграда и печели повече кредити LEED 
и BREEAM.

•  Това е оптималното решение за фасади, към които има високи 
изисквания за енергийна ефективност и въздухонепроницаемост.

•  Енергийните панели се инсталират от обучени и сертифицирани 
монтажници, които вземат предвид особеностите на конструкци-
ите от енергийни панели.

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране на 
енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата консума-

Ruukki® енергийни панели за външни стени 

SP2Е PIR ЕНЕРГИЯ

ция на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори при 
максимизирането на енергийната ефективност и въздействието, 
което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху разходите 
за отопление на сградата и енергийната ефективност на сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2

U-стойност 
W/m2K

Реакция 
спрямо огън

Специфична 
звукоизолация

Rw dB
Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

120

1120 1100 0.5 0.5 18.5

13.8 0.16

B-s2,d0 ≥25
160 15.5 0.12

180 16.4 0.11

200 17.3 0.10

Дебелина mm 120 160 180 200

Огнеустойчивост EI 15, EI 30, EW 30 EI 15, EI 30, EW 30 EI 15, EI 30, EW 30 EI 30, EW 30, EI 60, EW60

Варианти на профили Линейни L Микропрофили М Плоски F Релефни P Оребрени R28

Външни • • • • •
Вътрешни • •

• в наличност

Стандартни външни цветове — полиестер Стандартни вътрешни цветове — полиестер

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 9010 9002 9010

PVCИНОКС

•  Доставката на енергийни панели включва услуга по симулиране 
на енергията, като се осигурява цялостен преглед на общата кон-
сумация на енергия на сградата, разкриват се критичните фактори 
при максимизирането на енергийната ефективност и въздей-
ствието, което една оптимизирана сградна обшивка оказва върху 
разходите за отопление на сградата и енергийната ефективност на 
сградата.

•  Системата от енергийни панели се доставя с гаранция за уплътне-
ност срещу проникване на въздух от Ruukki. Характеристиките са 
удостоверени от VTT - Център за технически изследвания на Фин-
ландия (VTT-C-8526-12).
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Сандвич панели за покриви

SP2C PU AL
•  Със своя нисък коефициент на топлопроводимост и вътрешна 

облицовка с висока устойчивост на въздействието на химикали, 
направена от алуминиево фолио, този панел със сърцевина от 
полиуретан (PUR) предлага високо ниво на термоизолация за 
покривни конструкции. 

•  Това е идеално решение за покриви на селскостопански сгради.

Дебелина на 
сърцевината

D
mm

Ширина Дебелина на облицовките Максимална 
дължина

m

Тегло
kg/m2Общо

mm
Модул

mm
Външни 

mm
Вътрешни 

mm

80/40

1083 1000 0.5
Алуминиево 

фолио
9.0

5.9

100/60 6.3

120/80 7.2

140/100 8.0

D

ширина на модула 1 000 mm

Стандартни вътрешни цветове – алуминиево фолио

Варианти на профили Трапецовидни Т Линейни L

Външни •
Вътрешни •

• в наличност

Стандартни външни цветове – полиестер

1015 3000 5005 6011

7035 9002 9006 9007 9010

3013 5010 Alu

Панелите Ruukki се предлагат с пълен комплект аксесоари:
•  стандартни и специални ламаринени окомплектовки на 

съединенията;
•  скрепителни елементи;
•  уплътнения;
•  други.

Нашите аксесоари осигуряват бързо сглобяване, надеждност на скре-
пяването, херметичност на съединенията и естетично подобрение на 
външните и вътрешните стенни повърхности, както и на покривните 
конструкции с различни размери и предназначения.

Стандартни ламаринени окомплектов-
ки на съединенията
Тяхната форма, дебелината на стоманата, както и покритието, са специ-
ално приспособени да отговарят на нашите решения за сгради.

Специални ламаринени окомплектов-
ки на съединенията
Те се изготвят според изискванията на клиента, по негов чертеж 
и информация за размерите, дебелината на стоманата, покритието 
и ъглите.

Скрепителни елементи
Предлагаме широк обхват от панелни скрепителни елементи за раз-
лични рамкови структури: стомана, бетон и дърво. Скрепителните 
елементи се предлагат изработени от неръждаема стомана или въгле-
родна стомана с покритие. Нашите винтове за ламаринени окомплек-
товки за съединенията се предлагат и с цветни глави на винта, за да 
съответстват на цвета на ламаринената окомплектовка. 

Уплътнители
Ние предлагаме всички уплътнители, които са необходими за изграж-
дане на устойчива на атмосферните влияния & въздухонепроницаема 
обшивка за вашата сграда със сандвич панели. 

Други
•  Монтажни инструменти (подемни приспособления и др.)
•  Прозорци и покривни прозорци
•  Надлъжни покривни греди

Аксесоари

По-подробна информация за предлаганите 

аксесоари може да намерите в отделното 

продуктово описание на аксесоарите.
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Ruukki осигурява на своите клиенти 
енергийно ефективни решения от 
стомана за по-добър живот, по-добра 
работа и по-добро движение.

Доколкото ни е известно и според нашите разбирания настоящата 
публикация е точна. Въпреки че бяха положени всички усилия, за да 
се гарантира точност, компанията не поема отговорност за каквито 
и да е грешки или пропуски, или каквито и да преки, косвени или 
логично произтичащи щети, причинени от неправилно приложение 
на информацията. Ние си запазваме правото да правим промени. 
За постигане на точно сравнение винаги използвайте оригинални 
стандарти.

Ruukki Romania, 220 Ithaca Street, 087015, Bolintin Deal, Giurgiu, Romania. www.ruukki.ro
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