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Ruukki laajentaa julkisivujen tuotevalikoimaansa Ruukki emotion -järjestelmällä, joka muodostuu rei’itetyistä verhoustuotteista
ja tukirakenteesta sekä integroidusta taustavalojärjestelmästä. Uudella tuotteella toteutetaan arkkitehtonisesti monimuotoisia
julkisivuja.

Ruukki emotion tuo rakennusten julkisivuihin uusia ulottuvuuksia. Rei’itys tuo julkisivuun selvän syvyysulottuvuuden ja monipuoliset
rei'itysvaihtoehdot antavat mahdollisuuksia suunnitella hyvin erilaisia julkisivuja. Rei’itysvaihtoehtoja on aina täydestä rei'ityksestä vapaasti
suunniteltuihin taiteellisiin ratkaisuihin. Tämä yhdistettynä joko tavalliseen valkoiseen taustavaloon tai ohjelmoitavissa olevaan värilliseen
taustavalaistukseen tuo julkisivuun eloa”, toteaa Ruukin julkisivutuotteiden kehityksestä vastaava johtaja Pasi Turpeenniemi.

Ruukki emotionin taustavalojärjestelmä on integroitu verhouksen tukijärjestelmään. Vähän energiaa kuluttavat LED-valot tuottavat sekä
värillistä että valkoista taustavaloa. Värillinen valaistus voidaan ohjelmoida vaihtamaan väriä halutulla tavalla.

Ruukki emotion soveltuu erityisesti kauppakeskusten, toimistorakennusten, kauppojen ja stadionien yksilöllisiksi julkisivutuotteiksi ja se sopii
sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Ruukki laajensi julkisivujen tuotevalikoimaansa keväällä 2014 tuomalla markkinoille Ruukki Forman ja Ruukki Expressionin. Ruukki Forma
mahdollistaa Ruukin design-paletin valikoimissa olevien julkisivutuotteiden kiinnittämisen paneelijärjestelmän pintaan. Myös rei´itetyt ja
valaistut verhoukset käyvät Ruukki Formaan. Ruukki Expression puolestaan mahdollistaa graafisten kuvien kiinnittämisen julkisivupintaan ja
avaa rajattomat mahdollisuudet rakennuksen ulkonäön toteuttamiselle omistajan toiveiden mukaiseksi.

Lisää Ruukki emotionista: www.ruukki.fi/emotion

Tervetuloa tutustumaan tuotteeseen ja sitä kehittäneisiin asiantuntijoihin tänään perjantaina 25.9.klo 16.00 – 18.00 välisenä
aikana.

Osoitteessa:
Kattilahalli
Sörnäisten rantatie 22
00540 Helsinki

Tervetuloa
Tapani Tuominen, puh. 050 314 3131

Lisätietoja: Pasi Turpeenniemi, johtaja, julkisivutuotteiden kehitys, Ruukki Building Products, puh. +358 50 314 3349

Lehdistöpalvelu: Tapani Tuominen, viestintäpäällikkö, puh. +358 50 314 3131, tapani.m.tuominen@ruukki.com

Ruukki Construction palvelee rakennusalan asiakkaita. Toimitamme asiakkaittemme liiketoimintaa edistäviä tuotteita ja palveluja aina suunnittelusta asennukseen. Yritysasiakkaisiimme
kuuluvat muun muassa rakennuttajat ja rakennusyritykset. Henkilöasiakkaita palvelemme katon rakentamisessa, katteiden ja tarvikkeiden valmistuksesta asennuspalveluun. Vesikatoissa
tuotemerkkeinämme ovat Ruukki ja Plannja. Vähittäiskauppojen lisäksi palvelemme katonrakentajia Ruukki Express- ja Plannja-myymälöissä , yhdeksässä maassa. Ruukki Construction
työllistää noin 3 300 työntekijää ja tuotantoa meillä on 20 tehtaassa. Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,217 mrd SEK  (~ 667 m €). Ruukki Construction on SSAB:n
divisioona.SSAB on pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Tukholmassa ja Helsingissä. www.ruukki.fi


