
Materia³ i technologia wykonania
Dachówkê wytwarza siê przez walco-

wanie i prasowanie na nowoczesnych

liniach, we wpe³ni zautomatyzowanym

procesie produkcyjnym, przy ci¹g³ej

kontroli jakoœci. Powierzchnia zewnêtrz-

na dachówki pokryta jest dwiema war-

stwami specjalnego akrylu przeciwdzia³a-

j¹cego przenikaniu wapnia oraz porasta-

niu mchami i algami. Dachówki IBF do-

stêpne s¹ w kolorach: ceglastym, czerwo-

nym, br¹zowym, antracytowym, czarnym.

Rodzaje (kszta³t profilu)

ÂPodwójna S
Asymetryczny po-

przeczny przekrój. Wy-

sokoœæ profilu ok. 50 mm.

Dachówka ma zaokr¹glon¹

krawêdŸ doln¹, podwójn¹ zak³adkê wzd³u¿-

n¹, zaœ na spodniej stronie poprzecznie

ukszta³towany grzbiet uszczelniaj¹cy oraz

podwójny zaczep umo¿liwiaj¹cy ³atwe u³o-

¿enie dachówki na ³acie. 

Wymiary: 330x420 mm, szerokoœæ pokry-

cia: 300 mm, waga: ok. 4,2 kg

ÂPodwójna Rzymska
Symetryczny poprzeczny

przekrój. Wysokoœæ profilu

ok. 40 mm. Dachówka ma za-

okr¹glon¹ krawêdŸ doln¹, po-

dwójn¹ zak³adkê wzd³u¿n¹, zaœ na

spodniej stronie poprzecznie ukszta³towa-

ny grzbiet uszczelniaj¹cy oraz podwójny

zaczep umo¿liwiaj¹cy ³atwe u³o¿enie da-

chówki na ³acie. Wymiary: 330x420 mm,

szerokoœæ pokrycia: 300 mm, waga: ok.

4,3 kg

Dachówki te doskonale nadaj¹ siê na da-

chy spadziste w budownictwie jedno-

i wielorodzinnym, szko³y, banki, obiekty

sakralne, rekonstrukcje i renowacje

obiektów zabytkowych, zabudowania go-

spodarcze, biura, pawilony handlowe i in-

ne zarówno w budownictwie nowym jak

i w remontowaniu dachów.

Nachylenie po³aci dachowej
Zakres pe³ny: 15° ÷ ~90°

Zakres optymalny (modelowy): 

27°÷60°

przy k¹tach nachylenia w granicach 

15°÷27° nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ

dodatkowe zabezpieczenia w postaci:

Â pe³nego szalowania dachu i zastosowa-

nia pap bitumicznych lub termozgrzewal-

nych;

Â specjalnych folii dachowych z PVC (za-

lecane zwiêkszenie zak³adów folii);

Â dodatkowego mocowania wiêkszoœci

dachówek na po³aci.

Asortyment uzupe³niaj¹cy stanowi¹:

Â dachówki: krawêdziowe lewe i prawe

(znak ciesielski 110 mm); pod ³awê komi-

now¹; wywietrznikowe; po³ówkowe; an-

tenowe; kominki wentylacyjne; œwietliki;

oraz tylko w profilu Podwójna S: kaleni-

cowe; kalenicowe krawêdziowe lewe i

prawe oraz dachówki z podwójnym skrzy-

d³em.

Â g¹siory: podstawowy; pocz¹tkowy i koñ-

cowy kalenicowy; pocz¹tkowy zaokr¹glony

(na naro¿a); rozga³êŸny – trójnik.

Â elementy wentylacji i mocowania: ta-

œmy uszczelniaj¹co – wentyluj¹ce pod g¹-

siory (6 rodzajów); kosz dachowy

z uszczelnieniem; taœma z listw¹ wykoñ-

czeniow¹ do obróbek kominowych;

klamra g¹siora, uchwyt odgromnika;

spinki „U”, gwoŸdzie, wkrêty do mocowa-

nia dachówek i g¹siorów.

Â inne dodatki: wy³azy kominiarskie;

stopnice i podesty kominiarskie; dra-

binki przeciwœniegowe z uchwytami;

folie i membrany paroprzepuszczalne

i inne.

Produkty objête s¹ 30-letni¹ gwarancj¹.

Dokument gwarancyjny wystawiany

jest imiennie na nabywcê po dokonaniu

zakupu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ

w siedzibie firmy i u regionalnych przed-

stawicieli handlowych.
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PREZENTACJA

Dachówka IBF produkowana jest z barwionego

w masie betonu, w sk³ad którego wchodz¹ 

m.in. naturalne piaski z okolic Boles³awca, o bardzo

wysokiej zawartoœci kwarcu, a tak¿e najlepsze 

gatunki cementów.

Kompletny system dachowy

Zapotrzebowanie wg rozstawu ³at

Rozstaw ³at (cm) 37,00 36,50 35,50 34,50 33,50 32,50 31,50

Zapotrz. (szt/m2) 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50
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