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Ruukki poszerza swoją ofertę produktów fasadowych o system Ruukki emotion. W jego skład wchodzi perforowana okładzina
wraz z konstrukcją wsporczą i zintegrowanym podświetleniem. Ruukki emotion pozwala uzyskać zróżnicowane architektonicznie
fasady budynków.

„Ruukki emotion wprowadza nowy wymiar do elewacji budynku. Perforacja nadaje fasadom wyraźne wrażenie głębi. Szeroki wybór opcji
perforacji umożliwia projektowanie zróżnicowanych ścian elewacyjnych, od perforacji pełnej po dowolne rozwiązania artystyczne. W połączeniu
ze zwykłym białym lub programowalnym kolorowym podświetleniem, Ruukki emotion ożywia fasady i dodaje im energii,” zapewnia Waldemar
Szostak, dyrektor biznesu Komponenty Budowlane w Polsce.

„Architekci i inwestorzy w Polsce coraz częściej szukają bardzo ciekawych rozwiązań wyróżniających obiekty spośród innych. Szczególnie
dotyczy to  budynków handlowych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie Ruukki daje możliwość nadania fasadom obiektu indywidualnego
charakteru i zwiększa jego atrakcyjność dla użytkowników i klientów” – dodaje Adam Myśliwiec, biznes manager w Ruukki Polska.

W Ruukki emotion, system podświetlenia zintegrowany jest z systemem wsporczym okładziny. Energooszczędne lampy LED generują zarówno
białe, jak i kolorowe światło. Kolorowe podświetlenie można zaprogramować tak, by zmieniało barwę zgodnie z pożądanym ustawieniem.

System Ruukki emotion jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla projektowania indywidualnych fasad centrów handlowych, budynków
biurowych czy stadionów. Może być stosowany zarówno w przypadku nowych, jak i remontowanych obiektów.

Ruukki już wcześniej rozszerzyło swoją ofertę produktów fasadowych, wprowadzając na rynek wiosną 2014 roku systemy Ruukki Forma i
Ruukki Expression. Ruukki Forma umożliwia montowanie produktów fasadowych z portfolio Ruukki Design na powierzchni płyt warstwowych. Z
Ruukki Forma dobrze komponuje się perforowana i podświetlana okładzina Ruukki emotion. Z kolei Ruukki Expression pozwala na
umieszczanie wzorów graficznych na powierzchniach elewacji, stwarzając w ten sposób nieograniczone możliwości nadawania budynkom
indywidualnego wyglądu zgodnie z życzeniem klienta.

System Ruukki emotion jest dostępny w ofercie Ruukki w Polsce od 25 listopada br.

Więcej informacji na temat Ruukki emotion: http://www.ruukki.pl/ruukki-emotion
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Ruukki Construction obsługuje klientów w branży budowlanej. Dostarczamy produkty i usługi obejmujące etapy od projektowania po montaż, wspierając działalność naszych klientów
korporacyjnych, w tym inwestorów i firmy budowlane. Nasi odbiorcy to także klienci indywidualni, którym oferujemy produkty i usługi dachowe. Nasze marki produktów dachowych to



korporacyjnych, w tym inwestorów i firmy budowlane. Nasi odbiorcy to także klienci indywidualni, którym oferujemy produkty i usługi dachowe. Nasze marki produktów dachowych to
Ruukki i Plannja. Ruukki Construction zatrudnia około 3300 pracowników w 20 zakładach w Europie. Sprzedaż netto w 2014 roku wyniosła 667 mln euro.Ruukki Construction jest działem
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