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Ró¿ne rodzaje pokryæ dachowych wy-
magaj¹ zró¿nicowanych akcesoriów

i elementów dodatkowych. Oferta zna-
cz¹cych producentów pokryæ zawiera
zwykle bogaty zestaw pomocnych detali
uzupe³niaj¹cych. Nale¿y z niego korzy-
staæ – zarówno po to, by unikn¹æ k³opo-
tów natury technicznej (wynikaj¹cych
np. z niewspó³miernoœci wymiarowej ele-
mentów), ale równie¿ ze wzglêdów este-
tycznych; od producenta pokrycia powin-
ny pochodziæ zw³aszcza elementy widocz-
ne z zewn¹trz – unikniemy wtedy ró¿nic
w kolorystyce i odcieniu poszczególnych
fragmentów dachu. 

Najszerszy asortyment akcesoriów
oferuj¹ z regu³y producenci dachówek ce-
ramicznych i cementowych, gdy¿ przy
wykonywaniu tych pokryæ trudno zasto-
sowaæ materia³y zastêpcze. Do grupy ele-
mentów dodatkowych mo¿na równie¿ za-
liczyæ wszelkie dachówki o specjalnym
przeznaczeniu (wiêcej o nich w art. „Sta-
re, jak œwiat”, w tym numerze BD). 

Szczelnie i sucho
Istnieje ca³a gama wyrobów mniej

eksponowanych, ni¿ widoczne go³ym
okiem detale dachu, a jednak równie dla
jego funkcjonowania istotnych. Nale¿¹ do
nich:
� taœmy i wywietrzniki kalenicowe 1

– znajduj¹ one zastosowanie w kalenicy
i na grzbietach dachu (mocuje siê je pod
g¹siorami uk³adanymi „na sucho”); chro-
ni¹ strefê kalenicy i grzbietu przed wilgo-
ci¹ i zanieczyszczeniami, a jednoczeœnie
zapewniaj¹ jej wymagan¹ wentylacjê. Taœ-
my wykonywane s¹ z aluminium, o³owiu,
miedzi lub tworzyw sztucznych. Stosowa-
ne zamiennie, profilowane wywietrzniki
wytwarza siê wy³¹cznie z polipropylenu
i PVC,
� grzebienie i kratki okapowe – mocuje
siê je do okapu dachu, by z jednej strony za-
pewniæ swobodny przep³yw powietrza od
okapu w kierunku kalenicy, z drugiej zaœ –
zabezpieczyæ szczelinê wentylacyjn¹ przed
gryzoniami, owadami i ptactwem. Najczê-
œciej wykonuje siê je z polipropylenu, który
ma odpowiedni¹ trwa³oœæ, a jednoczeœnie –
elastycznoœæ pozwalaj¹c¹ na dopasowanie
elementu do kszta³tu pokrycia,
� rynny koszowe lub pasy blachy ko-
szowej – uk³ada siê je w miejscu styku
dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ po³aci da-
chu, szczególnie nara¿onym na przecieki
ze wzglêdu na intensywny sp³yw wody
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fot. Klöber Polska

Aby dach dobrze spe³nia³ swoj¹ funkcjê, musi byæ
szczelny i skutecznie wentylowany. W sprostaniu tym

wymogom wspomaga dekarzy obszerny zestaw detali,
pozwalaj¹cych wykoñczyæ problematyczne miejsca

po³aci dachowych. W sprzeda¿y s¹ równie¿ elementy
zwiêkszaj¹ce wygodê i bezpieczeñstwo zarówno tych,
którzy dach wznosz¹ lub konserwuj¹, jak i tych, którzy
pod nim mieszkaj¹. Wszystkie te wyroby nazywane s¹

akcesoriami dachowymi.

Opracowanie: Agnieszka Rezler

DIABEŁ TKWI
w szczegó³ach

1 Wywietrznik kalenicowy
z systemem otworów wenty-
lacyjnych (fot. Mage Polska)
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deszczowej i d³ugotrwa³e zaleganie œnie-
gu. Te ostatnie – najdro¿sze ale i najtrwal-
sze – wykonywane s¹ z blachy miedzianej,
aluminiowej, o³owianej lub cynkowo-ty-
tanowej; materia³em gotowych rynien
koszowych jest tworzywo sztuczne,
� taœmy i listwy do obróbek wokó³ ko-
minów i okien dachowych 2 – miedzia-
ne, o³owiane lub aluminiowe; s³u¿¹ do
uszczelniania miejsca przejœcia komina
przez po³aæ dachu, a tak¿e do odpowied-
niego wykoñczenia lukarn i okien po³a-
ciowych, 
� opierzenia wiatrownic – blaszane ele-
menty s³u¿¹ce do wykañczania krawêdzi
dachu.  

Gotowe akcesoria dachowe, nazywa-
ne te¿ przez producentów systemowy-
mi, maj¹ niekwestionowane zalety: wy-
konane s¹ z materia³ów zgodnych ze
specyfik¹ ich przeznaczenia, a tak¿e –
ze wzglêdu na swoj¹ budowê – znacznie
upraszczaj¹ wykonanie kompletnego
pokrycia dachowego, pozwalaj¹c zaosz-
czêdziæ czas. Z regu³y jednak s¹ drogie,
a w ka¿dym razie dro¿sze, ni¿ alterna-
tywne elementy wykoñczenia przygoto-
wane przez dekarza na budowie. W taki
„cha³upniczy” sposób zabezpieczyæ

mo¿na strefê kosza, wykonaæ obróbkê
komina czy ochronny pas nadrynnowy.
Dekarz musi byæ jednak fachowcem
i œciœle przestrzegaæ zasad sztuki bu-
dowlanej; nie wolno mu zapominaæ np.
o koniecznoœci uszczelnienia po³¹czeñ
silikonem czy taœm¹ samoprzylepn¹. 

W przypadku okien po³aciowych sy-
tuacja jest zwykle prostsza – producenci
oferuj¹ najczêœciej okna z gotowym ko³-
nierzem uszczelniaj¹cym z blachy oraz
z dok³adn¹ instrukcj¹ monta¿u, a bywa,
¿e nawet z... ekip¹ wykonawcz¹.

Bezpiecznie
By poruszaæ siê po dachu i pod jego

okapem nie nara¿aj¹c zdrowia, warto za-
mocowaæ na po³aci dachowej elementy
pokrycia wyposa¿one w specjalne
wsporniki. Umieœcimy na nich na sta³e
lub bêdziemy mogli zawieszaæ okresowo

stopnie i ³awy kominiarskie, a tak¿e dra-
binki lub belki przeciwœnie¿ne 3. Te
ostatnie maj¹ szczególne znaczenie
w przypadku dachów pokrytych g³adk¹
blach¹ lub blachodachówk¹ bez posyp-
ki, a tak¿e glazurowan¹ b¹dŸ malowan¹
dachówk¹ ceramiczn¹ i cementow¹ –
z tych pokryæ bowiem masy œniegu zsu-
waj¹ siê z najwiêkszym impetem, stano-
wi¹c zagro¿enie dla przebywaj¹cych pod
stref¹ okapu ludzi.

R A P O R TP O K R Y C I A D A C H O W E

2 Taœmy dekarskie z niepowlekanej miedzi
(fot. HMN Szopienice)
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ALPODACH
(68) 374 43 35 www.alpodach.pl

AHI ROOFING (Dystrybutor w Polsce Konsult)
(22) 847 96 25 www.ahiroofing.com.pl

AR-MAR BROTHERS
(22) 729 84 84

BLACHPROFIL2
(12) 415 55 51 www.blachprofil2.com.pl

BUDMAT
(24) 268 59 58 www.budmat.com.pl

HAIRONVILLE
(61) 822 04 80 www.haironville.pl

IBF POLSKA
(75) 732 40 31 www.ibf.pl

ICOPAL
(43) 823 41 11 www.icopal.pl

IMPEXMETAL (HMN Szopienice)
(32) 759 16 30 www.impexmetal.com.pl

ISPAT POLSKA STAL
(32) 245 20 71 www.hutaflorian.com.pl

KAMI
(23) 662 92 90 www.kami-dachy.pl

KLÖBER POLSKA
(71) 782 03 60 www.kloeber.pl

LAFARGE DACHY (BRAAS)
(77) 541 20 40 www.braas.com.pl

MAGE
(22) 863 40 34 www.mage.com.pl

METROTILE POLSKA
(61) 663 36 95 www.metrotile.com.pl

OPAK-MET
(52) 355 09 00 www.opakmet.com.pl

PEREZ
(77) 427 81 16 www.perez.com.pl

PLANNJA
(22) 814 10 60 www.plannja.com.pl

POLONICA
(41) 345 56 40 www.polonica.com.pl

PREFA POLSKA
(22) 798 10 78 www.prefa.com

PRODACH
(68) 382 33 41 www.prodach.com.pl

RADOSZ METALOPLASTYKA
(71) 341 02 98 www.radosz.com.pl

RUUKKI POLSKA
(46) 855 34 61 www.ruukki.com

STEMA
(22) 840 32 04 www.stema.pl

UNIBET-PAWE£ ADAMOWSKI
(68) 322 75 05 www.unibet.com.pl

WA-BIS
(41) 381 24 21 www.wabis.com.pl

Obróbki blacharskie stanowią niezwykle istotny element
wykończenia dachu. Nawet najdoskonalszy i najkosztowniej−
szy materiał pokryciowy nie zapewni mu szczelności, jeśli nie
zostaną poprawnie wykonane

3 Akcesoria dachowe przeznaczone do monta¿u na pokryciu dachówkowym: a – kompletny
stopieñ kominiarski, b – drabinka przeciwœnie¿na, c, d – ³awy kominiarskie ze wspornikami
(fot. Opak-Met)

a

Info Rynek – firmy
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Ozdobnie
Bogat¹ ofertê akcesoriów przeznaczonych do wykañczania da-

chów uzupe³niaj¹ ozdoby i ornamenty dachowe. Stosowane s¹ dosyæ
rzadko, gdy¿ w sposób bardzo zdecydowany okreœlaj¹ architekto-
niczny styl budynku: czasem dekoracyjny i wystawny, czasem nieco
¿artobliwy. Najczêœciej zdobi siê nimi dachy pokryte ³upkiem natu-
ralnym, dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹, blach¹ miedzian¹
b¹dŸ cynkowo-tytanow¹.

Znajdziemy wœród nich: wie¿yczki, he³my wie¿, kopu³y, iglice, kule,
chor¹giewki i sterczyny 4, dekoracyjne zakoñczenia rynien (tzw. rzyga-
cze) 5, a tak¿e ozdobne lukarny, okna mansardowe 6, blaszane orna-
menty architektoniczne oraz artystyczne obróbki blacharskie. 

Elementy te wykonywane s¹ najczêœciej z blachy miedzianej lub
cynkowo-tytanowej, rzadziej – stalowej ocynkowanej. Te pierwsze
nie wymagaj¹ ¿adnej konserwacji, ce-
chuje je tak¿e du¿a trwa³oœæ i odpor-
noœæ na zmienne warunki pogodowe.

Z regu³y producenci ozdób, oprócz
gotowych wyrobów, oferuj¹ tak¿e wyko-
nywanie detali na zamówienie. W za-
kresie ich us³ug mo¿na równie¿ znaleŸæ
renowacjê i rekonstrukcjê elementów
zabytkowych.                                       �

4 Iglice, chor¹giewki i kule zwykle montuje siê na skraju kalenicy dachu
(fot. Radosz Metaloplastyka)

5 Wylot odwadniaj¹cej dach rury spustowej, zakoñczony dekoracyjnym rzyga-
czem (fot. Perez)

6 Ozdobna lukarna wykoñczona blach¹
cynkowo-tytanow¹ (fot. Radosz Metaloplastyka)

GALECO Sp. z o.o.
ul. Brożka 3

30−347 Kraków
tel. (12) 296 43 80

faks (12) 254 11 97
www.galeco.pl

Systemy rynnowe Galeco to kompleksowe
rozwiązania w zakresie odprowadzania wody deszczowej z dachów.
Różnorodność systemów – od wykonanego z PVC, przez system mie−
szany NICON, aż po najnowszy produkt Galeco STAL, gwarantuje
klientom pełny wybór w zależności od oczekiwań, gustu czy potrzeb.
Wspólnym znakiem rozpoznawczym systemów Galeco, jest charak−
terystyczny profil rynny, obustronnie wywinięty do wewnątrz, zabez−
pieczający przed przelewaniem się wody nawet podczas intensyw−
nych opadów. 
Galeco PVC
� montaż systemu minimalizujący ryzyko zniszczenia rynien pod−

czas kładzenia pokrycia dachowego – najpierw kładzione jest po−
krycie, a dopiero na końcu rynny,

� wysoka odporność na różnice temperatur,
� najnowocześniejszy na rynku bezuszczelkowy sposób łączenia

rynny z rurą spustową,
� estetyczne wykonanie i bogata gama kolorystyczna,
� wysoki połysk każdego elementu.
Galeco NICON
System mieszany stanowiący połączenie najlepszych cech PVC oraz
STALI.
Galeco STAL
� rynny i rury spustowe zabezpieczone folią chroniącą przed zary−

sowaniami podczas transportu,
� cztery warstwy zabezpieczające,
� profil rynny głębszy od dostępnych na rynku systemów konkuren−

cyjnych, gwarantuje wyższą wydajność w odprowadzaniu wody,
� jedyne dostępne na rynku stalowe narożniki uszczelkowe obniża−

ją koszt zakupu systemu,
� wysoka estetyka wykonania.
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