
Ruukki jumta materiālu komplektā ietilpst visi nepieciešamie materiāli: jumta seguma 
loksnes, papilddetaļas, antikondensāta plēve, ūdensnoteku sistēma, vēdināmās tērauda 
latas, ventilācijas un antenas izvadi, jumta kāpnes, laipas un sniega aiztures elementi, kā arī 
nepieciešamie stiprinājumi. Visi komplekta izstrādājumi ir pārbaudīti un savstarpēji 
savienojami, kas ļauj viegli un ātri uzbūvēt drošu un ilgmūžīgu jumtu.

Ruukki ir metālu eksperts, uz kuru Jūs varat paļauties, ja Jums ir nepieciešami metāla 
materiāli, komponenti, sistēmas un risinājumi. Lai palīdzētu Jums izdarīt izvēli, mēs 
pastāvīgi attīstām piedāvāto produktu klāstu un pilnveidojam uzņēmuma darbību.
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Jumti

CLV 00.000 LV/10.2008

Pielietojums
• ģimenes mājas
• rindu mājas
• daudzstāvu mājas
• viesu nami
• skolas, bērnudārzi un citas sabiedriskās ēkas

Montāžas instrukcija
Profili Classic A un B
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1. Jumta loksne
2. Kore
3. Vējdēlis
4. Satekne
5. Karnīze
6. Jumta laipa
7. Sniega aiztures barjera
8. Kāpnes
9. Ūdensnotekas

Ja neesat pārliecināti, kā rīkoties konkrētā jumta 
montāžas gadījumā, sekojiet projektētāja norādījumiem 
vai sazinieties ar mūsu tirdzniecības konsultantu.

Kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši LVS EN 
ISO 9001:2000 standartam.
Vides vadības sistēma sertificēta atbilstoši LVS EN ISO 
14001:2004 standartam.
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Preces pieņemšana
Pārbaudiet atvestās preces atbilstību pavadzīmei un 
pasūtījumam. Gadījumā, ja prece neatbilst pēc 
daudzuma vai sortimenta, atzīmējiet to pavadzīmē un 
paziņojiet RUUKKI vai veikalam, no kā iegādājāties 
preci. Līdzīgi rīkojaties, ja prece transportēšanas 
laikā ir sabojāta.
RUUKKI pretenzijas pieņem 7 dienas no preces 
saņemšanas brīža.
Ja materiāls (prece) sabojāts nepareizas montāžas 
rezultātā, RUUKKI radušos zaudējumus 
nekompensē.

Preces izkraušana un uzglabāšana
Jumta loksnes izkrauj no automašīnas un nokrauj 
speciāli sagatavotā vietā. Garas loksnes nedrīkst 
celt aiz gala un vilkt pa apakšējo loksni. Loksni 
ceļ aiz sānu malas. Pārnēsājot esiet uzmanīgi un 
nesagrieziet rokas uz asajām malām.
Lokšņu paku rūpnīcas iepakojumā novieto uz 
līdzenas virsmas, apakšā paliekot apm. 20 cm biezus 
šķērskokus ar intervālu 1 m. Šādā veidā krāsotas 
loksnes var glabāt apm. 1 mēnesi.
Ja loksnes jāglabā ilgāk, tad vai nu starp tām jāliek 
starplikas, vai arī tās pārkrauj slīpi tā, lai ūdens, kas 
nokļuvis starp loksnēm, varētu iztvaikot vai notecēt. 
Iepakojumu noņem, bet krautni nosedz.
Cinkotos materiālus (bez polimērkrāsojuma) drīkst 
glabāt rūpnīcas iepakojumā ne ilgāk par 1 nedēļu. Ja 
glabā ilgāk, tās jānovieto zem jumta sausā vietā, 
starp loksnēm liekot latas (starplikas), kas nodrošina 
gaisa cirkulāciju (vēdināšanos). Tas novērš mitruma 
kondensāciju uz materiālu virsmas un cinka oksīda 
jeb t.s. “baltās rūsas” parādīšanos.

Sagatavoßanås jumta montåΩai

Izmantojamajåm sastatném jåbüt pietiekoßå 
augstumå, pareizå attålumå un ar aizsargmargåm.
Vietås, kur paredzéts uzstådît jumta droßîbas 
elementus vai daΩådus izvadus, jåuzliek papildus 
latojums.
Lai uzvilktu profilloksnes uz jumta, jåizveido slîpa 
plakne, pieslienot pie jumta malas divas koka brusas. 
Loksnes padod uz jumta divatå, pie kam viens 
strådnieks stumj loksni no apakßas, atrodoties sånis.
UZMANÈBU! Lokßñu pacelßanas laikå nedrîkst 
atrasties zem loksnes!

Classic transporta iepakojums

Stīpa

Iepakojuma plēva
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Diagonāļu pārbaude

Jumta lokßñu apstråde

Jumta loksnes piegådå nepiecießamajå garumå. Slîpos 
griezumus (slîpås kores un satekñu vietås) veic jumi˚is 
objektå.
Loksnes var griezt ar elektrisko ripzå©i, kas paredzéts 
skårda grießanai, rokas ß˚érém vai speciålu elektrisko 
skårda griezéju (t.s. "nibleru"). Jåseko, lai asås metåla 
skaidiñas nesabojåtu lokßñu virsmu, tåpéc tås 
jånoslauka ar mîkstu birsti.
UZMANÈBU! RUUKKI loksnes nedrîkst griezt ar 
abrazîvo disku!
Lokßñu apakßéjås malas (dzegå), kå arî griezumu 
vietas iesakåm nokråsot ar remontkråsu. Tåpat 
aizkråso arî montåΩas laikå radußos skråpéjumus.
Nelietot aerosola kråsas!
Loksnes netîrås vietas tîra ar mîkstu birsti un 
ziepjüdeni.

Darba droßîba

Strådåjiet darba ap©érbå un cimdos. Jåuzmanås, lai 
atverot paku, nesagrieztu rokas uz asajåm lokßñu 
malåm un stüriem.
Nestrådåt stiprå véjå!
Pa jumtu jåpårvietojas ¬oti uzmanîgi: lietojiet droßîbas 
virvi un apavus ar mîkståm zolém. Lokßñu pacelßanas 
laikå neståviet zem tåm. Lietojot celßanas 
mehånismus, vispirms pårliecinieties, vai tie ir kårtîbå. 
Ievérojiet darba droßîbas noteikumus!

Derîgs padoms:

RUUKKI saståda profiléto lokßñu specifikåciju atbilstoßi 
klienta iedotajiem jumta izmériem.

Jumta izméru noteikßana

Jumta izméri jånosaka mérot pa spårém péc 
latojuma uzlikßanas ("dabå") un ßo darbu jåuztic 
profesionålam jumi˚im. Pie spåres garuma pieskaita 
klåt ~40 - 50 mm, jo loksni pårlaiΩ påri dzegai 
(karnîzei).
Pirms montåΩas pårbaudiet, vai karkass ir taisns, 
izmérot jumtu pa diagonålém. Tåpat pårbaudiet 
dzegas un kores taisnumu.



Montāžas instrukcija. Modeļi Classic A un B

25

Antikondensāta plēves ieklåßana
Antikondensåta plévi (RA6U A vai RA6U B) ieklåj 
horizontåli uz spårém, såkot no dzegas. Plévei jåbüt 
vismaz 200 mm påri sienas lînijai jumta apakßéjå un 
sånu malås. Plévi pie spårém stiprina ar skavåm. 
Katra augßéjå pléves kårta tiek pårlaista påri 
apakßéjai par vismaz 150 mm. Starp plévi un 
siltumizolåciju jåbüt gaisa ß˚irkårtai (apm. 50 mm), lai 
nodroßinåtu védinåßanu.
Virs pléves spåru vietås ar naglåm stiprina koka latas 
ß˚érsgriezumå 22...25 x 50...70 mm, vai arî liek 
uzreiz védinåmås térauda latas RA5453700.

~ 50

Latojuma montāža
Montāžu sāk no jumta karnīzes. Pirmo latu stiprina pie 
karnīzes dēļa, nākošās starp latu centriem ar soli 
200-300 mm (pie skārda biezuma 0,6mm) vai ar soli 
līdz 200 mm (pie skārda biezuma 0,5 mm). Augšējā 
lata jāpiestiprina tā, lai urbjskrūves, kas piestiprina 
Classic izolācijas lentu, netiek ieskrūvētas augšējā 
latā.
Karnīzē zem sniega aiztures barjeras RSSSB un 
jumta laipām RSBSA piestiprina papildus latu.
Iesakām lietot kvalitatīvus, sausus, kalibrētus dēļus 
vienādā biezumā vai vēdināmās tērauda latas 
RA5453700.



1. veids. Pēdējā loksne nogriezta

Ķīļveida nogriezta loksne

Nobītītas loksnes

2. veids. Nogrieztas abas malējās loksnes
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Latojuma izmēri ir atkarīgi no attāluma starp latām un 
spārēm. Skatīt Tabulu 1.

Lokšņu likšanas secība
1.veids. Sāk no jumta kreisās puses ar pilna platuma 
loksni. Pēdējo loksni nogriež un malu uzliec uz 
augšu par 30 mm.

2.veids. Izmēra jumta platumu un pārbauda vai tas 
atbilst veselam skaitam pilnā platuma lokšņu. 
Pretējā gadījumā izrēķina, par cik vajag apgriezt 
malējās loksnes. Nogriež lieko platumu un sānu 
malas uzloka uz augšu par 30 mm.
Šādā veidā iegūstam simetrisku jumta plaknes 
zīmējumu.

Nelielas dzegas neprecizitātes var noslēpt ar karnīzi. 
Ja neprecizitātes ir lielākas, var malējās loksnes 
nogriezt ķīļveidīgi.
Ja neprecizitātes ir ievērojamas, rekomendējam 
dzegu iztaisnot.

Nelielu neprecizitāšu gadījumā var arī loksnes 
nedaudz nobīdīt garenvirzienā.

40 –50 mm

max. 200; 400 mm

max. 200; 400 mm

max. 200; 400 mm

max. 200; 400 mm

max. 200; 400 mm

antikondensāta plēve

• Ieteicamie latu izmēri Tabula 1

  Spāru solis (mm)
 600 900 1200

Attālums starp latām - 200 mm 22X100 22X100 32X100
Attālums starp latām - 400 mm 22X100 25X100 32X100

 

max. 200; 400 mm
(0,5; 0,6 mm skārds)



Loksnes sānu malas uzlocīšana
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Gala dēļa stiprināšana 

Gala dēļus stiprina augstāk par latojumu, par profila 
Classic augstuma tiesu (32 mm).

32 mm

Lokšņu griešana
Uz loksnes atzīmēt locīšanas un griešanas līnijas. 
Lieko loksnes daļu nogriezt pa atzīmēto līniju.

Jumta stiprināšana
Skrūves ievieto tām paredzēto fiksējošo caurumu vidū. 
Jāpievērš uzmanība pieskrūvēšanas stingrumam. 
Pārāk stingri pievilktas skrūves kavē loksnes termisko 
izplešanos. Skrūvēm jāatrodas taisnā līnijā, lai jumta 
loksnes bez problēmām varētu savienot un nostiprināt 
visā to garumā.

Montāžai lietojamās skrūves
Urbjskrūves Classic stiprināšanai pie koka latām. 

Urbjskrūves Classic stiprināšanai pie metāla latām.

Urbjskrūves RA-4,8 x 28 lokšņu galu un salaiduma 
vietu pieskrūvēšanai, kā arī vējdēļiem (pie koka 
latām).

Urbjskrūves SL2-4,8 x 20 papilddetaļu stiprināšanai, 
kā arī salaidumiem (pie metāla latām).
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Classic lokšņu montāžas secība
Vispirms uzstāda karnīzi un piestiprina ar 2-3 
cinkotām naglām. Montējot jumta loksnes, karnīze 
tiek piestiprinātā pilnībā.

Pirmo jumta loksni uzliek tā, lai loksnes apakšmala 
būtu pārliekta pāri karnīzei par 40-50 mm. Loksnes 
apakšmalu pieskrūvē pie latojuma.

Liekot pirmo loksni, jābūt īpaši uzmanīgiem, jo 
karnīzes līnija būs taisna tikai tad, ja pirmā loksne 
uzlikta perpendikulāri karnīzei. Vēlāk kaut ko izlabot 
nav iespējams, jo pirms nākošās loksnes likšanas 
iepriekšējo pieskrūvē pie latojuma.
Darbā var palīdzēt taisns dēlis, ko noliek gar karnīzi.

Blīvējumu (skaņas izolācijas lentu) Classic RA3ASIB 
noliek vietā zem katras loksnes pirms tās 
pieskrūvēšanas. Ja lieto metāla latas, blīvējumu 
pastumju zem loksnes līdz tās vidum. Blīvējumu 
jāstiprina sākot no otrās apakšējās latojuma rindas 
līdz priekšpēdējai latojuma rindai pirms jumta kores. 
Skaņas izolācijas lenta samazina trokšņus, ko rada 
vējš un lietus.
Jumta segums loksnes vienmēr montē 
perpendikulāri dzegai.

Pirmo jumta loksni tās apakšējā stūrī sākotnēji 
piestiprina tikai ar vienu Classic skrūvi.
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Lokšņu stiprināšana
Piestipriniet loksni pie katras latas caurumos Classic 
profila atlocītajā sānu maliņā. Skrūvējot uzspiediet ar 
kāju loksnes vidū, lai tā labāk piegulētos latojumam 
(pirms montāžas noņemiet no loksnes aizsargplēvi).
 

Otro loksni novieto pareizajā vietā (paralēli pirmajai), 
uzliek uz 1.loksnes falces un savieno, viegli uzspiežot 
ar roku vai kāju (sākot no dzegas virzienā uz kori). Tad 
noņem aizsargplēvi no otrās loksnes falces.
Turpina montāžu tālāk iepriekš aprakstītajā secībā. 
Lokšņu lejasgalu pieskrūvē ar 2-3 urbjskrūvēm 
RA-4,8 x 28. 

Loksnes nolīdzina dzegā viegli uzsitot ar koka āmuru.

Lai nodrošinātu jumta vēdināšanos, korē atstāj 
spraugu starp jumta loksnēm.

Lokšņu pagarināšana
Maksimālais Classic lokšņu garums ir 9 m. 
Ja spāres ir garākas, jāveido pagarinājums. 
Minimālais lokšņu pārlaidums garenvirzienā ir 200mm.
Pagarinājumus veido pamīšus, intervālā 1/3 no spāres 
garuma, bet ne mazāk kā 700 mm attālumā vienu
no otra.

Apakšējai loksnei atzīmē to daļu, kas jānogriež. Griež 
ar metālšķērēm.Savieno loksnes. 
Pagarinājumu saskrūvē ar 3 skrūvēm. 
Lai loksnes labāk iegultos, pagarinājuma šuvei uzsit ar 
koka āmuru un viegli saspiež ar knaiblēm.
Pārlaiduma vietā jāuzliek papildus lata.

Minimālis 
attālums > 700 mm

1. pārlaidums pārlaidums2.

min 200 mm
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Sateknes veidošana
Samontējiet jumta loksnes līdz sateknei. Attēlā 
redzamajai izbūvei loksnes montē divos paņēmienos: 
no dzegas līdz sateknei un no sateknes līdz korei. 
Apakšējo loksni piegriež pēc vietas un piestiprina. 

Uzliek sateknes loksni. Uz tās novelk līnijas griešanai 
un locīšanai.

Blīvēšanai lieto butilmastiku.

Rūpīgi ievieto sateknes loksni paredzētajā vietā pie 
Classic loksnes vertikālās malas. Pienaglo sateknes 
loksni.
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Augšējo sateknes malu var pārliekt pāri korei.

Lai loksnēm būtu pareiza forma, ieteicam lietot 
šablonu un atzīmēt griezuma vietas.

Uzlieciet loksnes līdz korei un nostipriniet ar ne 
mazāk kā 2 skrūvēm.

Uzlieciet savā vietā loksnes zem sateknes.

Līdzīgi uzstāda loksnes pretējā izbūves pusē 
(apakšējās loksnes un satekni).
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Vējdēļu montāža
Vējdēli stiprina kā pie Classic loksnes tā arī pie gala 
dēļa ar urbjskrūvēm AR-4,8 x 28. Vējdēļa pārlaidums 
pagarinot ir apm. 100 mm. Dzegā vējdēļa galu var 
noliekt uz leju.

Kores montāža
Uz Classic loksnes atzīmē kores apakšmalas vietu. 
Tad pie Classic ar 2 skrūvēm SL2-4,8 x 20 piestiprina 
apakšējo vēdināmo kori, par 20 mm iebīdot dziļāk par 
kores RA1BRF apakšmalu.

Pēc tam uzliek kori RA1BRF un piestiprina ar skrūvēm 
SL2-4,8 x 20 (solis apm.1000 mm).
Pārlaidums apm.100 mm.
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Izvadu montāža
Ja izvads atrodas jumta lejasgalā, ieteicams virs tā 
uzlikt sniega barjeru.
Ar šablona palīdzību uz jumta uzzīmē izvada 
atrašanos vietu starp spārēm. 

Tad jāizurbj caurums un jāizgriež atvērums ar 
metālšķērēm. 
Sīkāka instrukcija pievienota izvadu iepakojumam.

Lūkas montāža
Lūka nedrīkst atrasties lokšņu pagarinājuma vietā. 
Izgriež atvērumu par 30 mm mazāku un malas 
noloka uz augšu. Uzsmērē blīvējošo mastiku. Lūku 
piestiprina ar apmēram 4 skrūvēm katrā malā. 
Vēlams, lai lūkas augšmala paietu zem kores. Var 
uzlikt arī papildus loksni virs lūkas.

Sniega barjeras, jumta laipas un kāpnes
Skat. atsevišķu instrukciju. Balstus stiprina pie 
atlokiem („falcēm”).
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Tehniskie rasējumi

Kore
Kore RA1BRF
Apakšējā kore Classic RA1AS vai RA1AH

Kores variants vienslīpnes jumtam
Kore vienslīpnes jumtam (specelements)
Apakšējā kore Classic RA1AS vai RA1AH

Sadure ar sienu sķērsvirzienā (variants)

Atloks RA1BJ 
Apakšējā kore Classic RA1AS

Sadure ar sienu garenvirzienā (variants)
Atloks RA1BJ

Classic SR35-475A

Classic SR35-475B
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Jumta kopßana

Tîrîßana
Parasti pietiek ar lietusüdeni, lai RUUKKI jumts bütu 
tîrs. Koku lapas, skujas un citi lielåki netîrumi pielîp pie 
jumta un reizi gadå (pavasarî) jånotîra. Tåpat reizi gadå 
jåiztîra arî satekñu vietas un üdens noteku sistéma.

Mazgåßana
Netîrås vietas mazgå ar üdeni un mîkstu birsti. Var 
mazgåt arî ar üdens strüklu (max. spiediens 50 båri), 
virzienå no augßas uz leju. Ieédußos netîrumus 
jåmazgå ar våju ziepjüdeni vai mazgåjamo lîdzekli, kas 
paredzéts kråsotåm virsmåm. Lîdzeklim ¬auj daΩas 
minütes iedarboties uz virsmu, péc tam rüpîgi noskalo 
ar tîru üdeni.
Grüti tîråmus traipus var noñemt ar lupatiñu, kas 
samércéta lakbenzînå (vaitspirtå).
Péc tîrîßanas un mazgåßanas vajag izskalot arî 
üdensnoteku sistému.

Stipri agresîvi vai neatbilstoßi mazgåjamie lîdzek¬i 
bojå kråsoto jumta seguma virsmu.

Sniega tîrîßana
Parasti uz kråsotajåm virsmåm sniegs neturas un 
nerada papildus slodzes, tåpéc sniegs nebütu regulåri 
jåtîra nost no jumta.
Ja to tomér dara, nedrîkst lietot asus darba rîkus, lai 
nenoskråpétu un nedeformétu jumta segumu.

Pårklåjuma garantija

Garantijas termiñß
RUUKKI dod garantiju izstrådåjumiem no cinkotå 
térauda loksnes ar ßådiem polimérpårklåjumiem:

POL    –  5 gadi
POLMAT   – 10 gadi
PUR, PURMAT un PVDF – 15 gadi

Garantija såkas no preces piegådes brîΩa klientiem.

Garantijas noteikumi
Garantija attiecas uz jumta un sienu seguma 
materiåliem (loksném un pane¬iem) ar 
polimérpårklåjumu, kurus ekspluaté normålos 
apståk¬os.
Kråsas toñi – péc RACOLOR kråsu kartes. Garantija 
attiecas uz ßådiem klimatisko apståk¬u izsauktajiem 
bojåjumiem:

Pårklåjuma (kråsas) atlobîßanås;
Pårklåjuma plaisåßana;
Nevienmérîga vai stipra kråsas toña izmaiña.

Garantija darbojas, ja:
1. Jumta un sienu materiåli samontéti atbilstoßi 
    RUUKKI instrukcijåm, pieméram, nodroßinåta brîva 
    üdens notece no izstrådåjuma virsmas.
2. Materiålu stiprinåßanai izmantotas RUUKKI skrüves 
    ar blîvéjoßåm paplåksném.

3. Ievéroti RUUKKI materiålu glabåßanas un 
    ekspluatåcijas instrukcijas noteikumi.
4. Büvobjekts atrodas Latvijas Republikas teritorijå.
Garantija nedarbojas, ja:
1.   Pårklåjums bojåjies ekstremålu klimatisko apståk¬u 
      dé¬: palielinåts ˚îmisko rea©entu (gåzu, tvaiku, 
      ß˚idrumu, så¬u) vai putek¬u saturs gaiså.
2.   Pårklåjumu sabojåjußi sveß˚ermeñi, ugunsgréks, 
      språdziens, vétra, zemestrîce, radiåcija, zibens, 
      krusa, plüdi u.c. stihiskas nelaimes, kå arî kara 
      laika apståk¬i un ¬aunpråtîga materiålu bojåßana.
3.   Pårklåjums sabojåts pavirßas celtniecîbas vai 
      nepareizas montåΩas gaitå.
4.   Materiåls griezts ar abrazîvo disku.
5.   Pårklåjums mehåniski sabojåts, materiålu montéjot 
      vai pårvadåjot, kå arî nepareizi glabåjot.
6.   Izmainîjies kråsas spîdums ("glancéjums").
7.   Kråsas tonis izmainîjies vienmérîgi.
8.   Kråsas tonis izmainîjies no netîrumiem uz materiåla 
      virsmas vai t.s. karbonåtu izså¬ojumiem 
      ("efloriscence").
9.   Garantija neattiecas uz lokßñu griezuma vietåm.
10. Pircéjs nevar uzrådît preçu pavadzîmes – ré˚ina 
      ori©inålu kopå ar garantijas sertifikåtu.

Pircéja pienåkumi
Ja uz materiåla virsmas parådås defekti, uz kuriem 
attiecas garantijas noteikumi, pircéjam par to jåinformé 
pårdevéjs ne vélåk kå 10 dienu laikå no defekta 
atklåßanas brîΩa.

Kompensåcijas kårtîba
Pircéjs un pårdevéjs (starpnieks) kopîgi pårbauda 
bojåtos materiålus. Ja par defektu bija savlaicîgi ziñots 
un tas ir acîmredzams, RUUKKI vai nu piegådå bojåto 
izstrådåjumu vietå jaunus vai atjauno pårklåjumu 
pårkråsojot. Kråsas toña izmaiñas nosaka no 15 metru 
attåluma. Netiek kompenséti jebkuri citi izdevumi, kuri 
radußies materiåla bojåjuma rezultåtå. Netiek 
kompenséti arî bojåtå izstrådåjuma demontåΩas un 
jaunå izstrådåjuma montåΩas izdevumi.
Maksimålais kompensåcijas lielums par seguma 
remontu atkarîgs no ekspluatåcijas laika:

Ekspluatåcijas laiks  Maks. komp.
Lîdz 3 gadiem   100%
No 3 lîdz 8 gadiem  60%
No 8 lîdz 15  gadiem  30%

Nomainîtå vai pårkråsotå izstrådåjuma garantijas 
termiñu skaita no pirmå (bojåtå) izstrådåjuma iegådes 
brîΩa. Maksimålais kompensåcijas lielums nedrîkst 
pårsniegt pirmatnéjo bojåtå izstrådåjuma iegådes 
cenu.

RUUKKI LATVIJA patur tiesîbas ieviest izmaiñas ßajos 
garantijas noteikumos.
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Kontaktinformåcija

Rîga               Mûkusalas iela 41b, LV-1004          tålr.: 67044900, fakss: 67044901 ruukki.lv@ruukki.com
Rézekne  Rîgas iela 16, LV-4601  tålr.: 64625477, fakss: 64622161
Liepåja  Dî˚u iela 11, LV-3401  tålr.: 63480004, fakss: 63480787
Ventspils Låçpléßa iela 7, LV-3601  tålr.: 63607571, fakss: 63629185
Daugavpils Stacijas iela 85, LV-5403  tålr.: 65429555, fakss: 65422524

SIA Ruukki Latvija        www.ruukki.lv
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Íî instrukcija ir rüpîgi pårbaudîta, tomér més neatbildam par tießiem vai netießiem zaudéjumiem, 
kas radußies pie¬aujot k¬üdas vai neievérojot instrukciju. Mums ir tiesîbas papildinåt un izmainît instrukciju.

 www.ruukkimaja.lv
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