
Багатоповерхові будівлі
з сендвіч-панелей



ПЕРЕВАГИ ЗВЕДЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
БУДІВЕЛЬ ІЗ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

Збільшення корисної площі приміщень до 5%

Зовнішня штукатурка, 10 мм

390

Перекриття

Порівняльний аналіз вартості зведення стінових конструкцій для 3-під’їзного 17-поверхового будинку 
загальною площею квартир 17 600 м2 показав, що застосування сендвіч-панелей замість кладки з 
газоблоку дозволяє отримати додатково ~800 м2 корисної площі квартир.

Бригада з чотирьох чоловік може 
змонтувати до 300 м2 панелей за день.

Монтаж сендвіч-панелей не містить 
мокрих процесів, тому може проводитися 
у будь-яку пору року та за будь-якої 
температури.
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Мінеральна вата, 120 мм

Газобетон, 250 мм

Додатковий простір

Внутрішня штукатурка, 10 мм

Сендвіч-панель Ruukki, 160 мм

UD-профіль, 27 мм

Гіпсокартон, 12,5 мм

Висока швидкість та всесезонність монтажу



ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ RUUKKI

Найменування Сендвіч-панель Ruukki W 
Energy 160

Вимоги будівельних норм 
України до стінових конструкцій

Вогнестійкість та поширення 
полум’я EI240, М0 EI60 – EI180, М0

Приведений опір теплопередачі 
при 25 °С, R, м2К/Вт 4,26 до 3,3

Повітропроникність, кг/м2.год 0,255 до 0,4

Паропроникність, мг/(м.год.Па) 0 не нормується

Водопроникність клас А за EN 12865 не нормується

Ізоляція повітряного шуму, Rw, Дб 32 25-48

Термін ефективної експлуатації, 
років до 100 не менше 40

Сендвіч-панелі Ruukki можна використовувати у якості фінішного оздоблення фасаду без додаткового 
облицювання.

Для улаштування вентильованого фасаду поверх сендвіч-панелей також можна використовувати 
будь-які фасадні матеріали.

Архітектурна виразність
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Інженерно-будівельна компанія Rauta – провідний постачальник 
надійних будівельних рішень в Україні та країнах Європейського Союзу.

Rauta пропонує комплексні рішення, які включають: проектування 
будівель, постачання каркасів, сендвіч-панелей, вентильованих фасадів, 
швидкомонтованих будівель, вогнезахист, а також монтаж і супутній 
сервіс.

Компанія використовує в роботі лише сертифіковану продукцію 
європейського виробництва. Rauta є ексклюзивним постачальником в 
Україну продукції комерційного призначення фінського концерну Ruukki, 
а також розробником низки інновацій, що скорочують вартість та терміни 
будівництва.

Все, що ми будуємо, створює нашу відмінну репутацію.

Детальніше про переваги та 
особливості проектування висотних 
будівель із сендвіч-панелей
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