
Ruukki Finnera™

Älykäs kattoratkaisu.





Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä.

Etureunataitto edestä. Etureunataitto takaa.Etureunataitto takaa.

Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja 

kestävän. Ainutlaatuisen etureunataitoksensa ansiosta tuote on äärimmäisen säänkestävä ja 

lopputulos saumaton. Saat korkealaatuisen kattopaketin, jonka ansiosta kattohankkeesi etenee 

vaivattomasti. Rakentaminen on näin entistäkin huolettomampaa.

Finnera soveltuu kaikenlaiseen kattorakentamiseen. Se myydään asennusvalmiina paloina suo-

raan jälleenmyyjän varastosta, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa kattohankettasi. Finnerasta on 

helppo viimeistellä halutunkokoinen ja -muotoinen katto.

Teräskatto pysyy muodissa.

Teräs on ajaton valinta. Vaikka sen käytöllä on 

pitkät perinteet, sen ulkoasu ja ominaisuudet 

tekevät siitä nykyaikaisen kattomateriaalin.

Ruukin teräskatot tunnetaan tyylikkyydestään ja 

toimivuudestaan. Teräskatto on sekä kaunis että 

käytännöllinen ja sen huoltaminen on helppoa. 

Kevytrakenteisuutensa ansiosta teräskatto sopii 

erinomaisesti sekä uudis- että korjausrakenta-

miseen.

Laatua, joka kestää ajan 
hammasta. 

Oma koti on kullan kallis, joten on tärkeää, 

että kodillasi on sen arvoinen katto. Ruukin 

teräskatto suojaa kotiasi kaikissa olosuhteissa. 

Ajattoman tyylikkyytensä ansiosta se miel-

lyttää myös silmää. Eikä pidä unohtaa, että 

Ruukin laadukas teräskatto lisää kotisi arvoa 

entisestään.



Suunniteltu vaativiin oloihin. 

Ruukin teräskatot on suunniteltu kestämään 

kovimpiakin olosuhteita syyssateista paukku-

pakkasiin ja auringonpaahteeseen. Valitse-

malla Finneran varmistat, että kodillasi on 

kaunis katto, joka kestää sukupolvelta toiselle.

Yksi avaintekijöistä on ainutlaatuinen pinta-

käsittelymme. Maalipinnoite tekee tuotteesta 

erinomaisen kestävän ja antaa tehokkaan 

suojan kosteudesta johtuvaa korroosiota ja 

auringon UV-säteilyn aiheuttamaa haalistu-

mista vastaan. Eivätkä nämä ole tyhjiä lupa-

uksia; laadun takeeksi myönnämme Finneralle  

reilun tuotetakuun*).

Ruukki palveluksessasi.

Ruukki on yksi Euroopan johtavista kattovalmistajista. Ruukilla on tuotantoa ja myyntiä lähes 30 

maassa ympäri Eurooppaa.

Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset 

metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia.

Varmista, että kaikki osuu 
kohdalleen. 

Teräskatot ovat kauniita ja kestäviä. Katon 

lisäksi sinun kannattaa valita Ruukilta lista-

tuotteet, sadevesijärjestelmä, kattoturvatuot-

teet sekä muut lisätarvikkeet. Siten varmistat 

toimivan ja tyylikkään kokonaisuuden, jossa 

kaikki on viimeistä piirtoa myöten kohdallaan.

*) Tuotetakuu koostuu 15 vuoden esteettisestä takuusta ja 40 vuoden teknisestä takuusta. 

Lisätietoja tuotetakuusta www.ruukkikoti.fi. 

Lue lisää kattorakentamiseen liittyvistä tuotteistamme ja palveluistamme yllä olevasta 

osoitteesta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.



Finnera

Tekniset tiedot

Värit

Tummanruskea
(RR32)

Musta 
(RR33)

Punainen 
(RR29)

Nimi Finnera™

e-tunnus TS52-330-1140

Kokonaiskorkeus 52 mm

Poikittaiskuvion pituus 330 mm

Hyötyleveys 1 140 mm

Hyötypituus 660 mm

Kokonaisleveys 1 190 mm

Kokonaispituus 725 mm

Ainepaksuus 0,5 mm

Paino/kpl 3,9 kg/kpl

Paino/hyöty-m² 5,2 kg/m²

Hyöty-m² 0,75 m²/kpl
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Noutovalmis laatukatto.

Finnera myydään asennusvalmiina levyinä suoraan jälleen-

myyjän varastosta. Finnera-kattojärjestelmään on saatavilla 

moduulilevyjen lisäksi yhteensopivat asennustarvikkeet, katto-

turvatuotteet ja sadevesijärjestelmä. Kokonaisuutta on helppo 

täydentää tarvittavilla lisälevyillä ja -osilla, joten tarkkoja mit-

toja ei ostohetkellä tarvita. 

 

Kaikki osat on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen. Niitä 

on myös helppo varastoida, kuljettaa ja käsitellä. Tämä var-

mistaa, että tuotteen hankkiminen on helppoa, asentaminen 

jouhevaa ja lopputulos laadukas.

Noudata asennusohjeita kattoa 

asentaessasi.

3.

Ota rennosti. Näin helposti ei ole 

katto ennen valmistunut.

4.

Arvioi katon pinta-ala.

1.

Nouda asennusvalmiit osat.

2.



Finnera-kattojärjestelmän osat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12.

13.

8.

9.

11.10.

1. Finnera-katelevy TS52-330-1140

Asennustarvikkeet
2. Harjalista sileä L = 2000 mm

3. Räystäslista 90° L = 2000 mm

4. Päätyräystäslista L = 2000 mm

5. Harja/jiiritiiviste

6. Ruuvi 4,8 x 28 mm

7. Sadevesijärjestelmä

Kattoturvatuotteet
8. Kattosilta

9. Lumieste

10. Lapetikas

11. Talotikas

12. Läpivientiputki (WC /IV 125 / 160 mm)

13. Sileät arkit erikoislistoja varten (1250 x 2000 mm)
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Rautaruukki Oyj U Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki
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Copyright© 2010 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals, 
RR-paalu™ ja RD-paalu® ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja,  

järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotevalikoimaamme vastaamaan tarpeitasi.




