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Ruukki utökar sitt produktsortiment inom fasader med systemet Ruukki emotion. Systemet består av perforerad beklädnad med konstruktion
och integrerad bakgrundsbelysning. Ruukki emotion ger byggnader arkitektoniskt mångsidiga och diversifierade fasader.

“Ruukki emotion ger byggnadsfasader nya dimensioner. Dess perforeringar ger fasaden ett tydligt djup. Det stora utbudet av
perforeringsalternativ gör det möjligt att utforma mycket mångsidiga fasader, från helperforering till fritt utformade designlösningar. I
kombination med vanlig vit bakgrundsbelysning eller programmerade färger ger Ruukki emotion fasaderna puls och liv”, förklarar Pasi
Turpeenniemi, produktutvecklingschef för Ruukkis fasader.

På Ruukki emotion fasader är bakgrundsbelysningssystemet integrerat i beklädnadens konstruktion. De energieffektiva LED-lamporna skapar
både vit och färgad bakgrundsbelysning. Färgad belysning kan programmeras så att den växlar nyans utifrån önskade inställningar.

Ruukki emotion är särskilt lämplig som individualiserade fasadprodukter för shoppinggallerior, kontorsbyggnader, detaljhandelslokaler och
arenor. Den kan användas både för nya byggnader och vid renoveringar.

Ruukki utökade fasadsortimentet våren 2014 genom att lansera Ruukki Forma och Ruukki Expression på marknaden. Med Ruukki Forma kan
fasadprodukter från Ruukkis designportfölj monteras på Ruukkis panelsystem. Perforerad och upplyst Ruukki emotion fungerar perfekt
tillsammans med Ruukki Forma. Ruukki Expression å sin sida gör det möjligt att fästa grafiska bilder på fasadytan, vilket skapar oändliga
möjligheter att skräddarsy en byggnads uttryck utifrån kundens specifikationer.

Ruukki kommer att lansera Ruukki emotion på sina olika marknader under de kommande månaderna.
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Ruukki Construction betjänar kunder i byggbranschen. Vi levererar produkter och tjänster som omfattar både design och installation och som främjar företagskundernas verksamhet, som
omfattar investerare och byggföretag. Privatkunderna bygger eller renoverar tak och vi förser dem med takprodukter och installationstjänster under varumärkena Plannja och Ruukki.
Förutom via återförsäljare betjänar vi taktäckare genom våra Ruukki Express-butiker och Plannja-serviceställen i nio länder. Ruukki Construction har ungefär 3 300 anställda och
tillverkning på 20 anläggningar i Europa. Jämförbar nettoförsäljning under 2014 var 6 217 mdkr. Ruukki Construction är en division av SSAB. SSAB är ett nordisk och USA-baserat
stålföretag med verksamhet i över 50 länder. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki.www.ruukki.com


