
Stogo pakalimų profiliai
RUUKKI SOFFIT

Lentelių imitacijos, plieniniai ventiliuojami 
stogo pakalimų profiliai itin ilgai išlaiko gerą 
estetinį vaizdą, nesibanguoja. Nerūdijančio 
plieno sraigtai pasislepia dedant sekantį lakštą, 
kampiniams sujungimams ir kraštams siūlomi 
estetiški spec. elementai. Per stogo ventiliacijos 
funkcionalumą užtikrinančius, kas trečioje 
„lentelėje“ perforuotus tarpelius nepralenda 
širšės, laukinės bitės ar kt. vabzdžiai.

NAUJIENA!

„Ruukki Soffit“ stogo pakalimų profiliai yra 
„Ruukki 30“ kokybės klasės, pasirenkamas matinis 
ar lygus polimerinis padengimas ilgiau neblunka. 

„Ruukki Soffit“ stogo pakalimų profilių montavi-
mas ypač lengvas ir greitas, profiliai užsakomi 
pagal konkrečius Jūsų namo pakalimų matmenis. 
Kiekvieną lakštą sudaro trys bangos („lentelės“), 
lakšto naudingas plotis 315 mm. 



PROFILIS STOGO PAKALIMAMS 
„SOFFIT“

TECHNINĖ INFORMACIJA
Profilio aukštis 7,5 mm
Cinko kiekis 275 g/m2
Minimalus ilgis 300 mm
Maksimalus ilgis 3600 mm
Lakšto storis 0,50 mm
Naudingas dengiamas plotis     315 mm
Kokybės klasė     „Ruukki 30“ arba „Ruukki 30 Plus“ 

RR20 BALTA
(blizgi)

RR887 
ŠOKOLADINĖ
(blizgi arba 

matinė)

RR23 TAMSI 
PILKA

(blizgi arba 
matinė)

RR33 JUODA
(blizgi arba 

matinė)

TAMSUS
RIEŠUTAS
(medžio

imitacija)

Lakštų ilgiai užsakomi pagal konkrečius 
Jūsų namo pakalimų matmenis.

STARTINIS ELEMENTAS „J“ 
(LANKSTINYS STOGO 
PAKALIMAMS) 

J formos elementas, skirtas „Soffit“ 
pakalimų pradžiai/pabaigai uždengti. Ilgis 
2,0 m. Spalva ir matiškumas derinami 
pagal pasirinktą „Soffit“ lakštų spalvą.

VIDINIS KAMPAS 
(LANKSTINYS STOGO 
PAKALIMAMS)

Elementas, skirtas „Soffit“ pakalimų 
plokštumų sujungimui kampu. Ilgis 2,0 m. 
Spalva ir matiškumas derinami pagal 
pasirinktą „Soffit“ lakštų spalvą.

IŠORINIS KAMPAS 
(LANKSTINYS STOGO 
PAKALIMAMS)

Elementas, skirtas „Soffit“ pakalimų 
plokštumų sujungimui kampu. Ilgis 2,0 m. 
Spalva ir matiškumas derinami pagal 
pasirinktą „Soffit“ lakštų spalvą.

NERŪDIJANČIO PLIENO 
SRAIGTAI

Nerūdijančio plieno sraigtai, skirti 
„Soffit“ lakštų tvirtinimui. 4.2 x 25 mm, 
AiSi, 100 vnt/pak.

SPALVOS IR PADENGIMAI „Ruukki Soffit“ pakalimų profilių 
paviršiaus padengimas - „Ruukki 30“ arba 
„Ruukki 30 Plus“ kokybės klasės, siūloma 
rinktis iš 7 spalvų.

Kai kurių spalvų yra galimybė rinktis blizgų 
ar matinį paviršių.RR2H3 

ANTRACITAS
(blizgi arba 

matinė)

ĄŽUOLO ŠVIESI
(medžio

imitacija)

7,5

Naudingas dengiamas plotis 315 mm


