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Pomimo, ¿e zmiana ustroju w Polsce nast¹pi³a wiele lat temu, to jednak
zaniedbania w zakresie mieszkalnictwa s¹ jeszcze odczuwalne. Wiele m³odych osób

nadal nie ma swojego domu lub mieszkania. Przyczynami s¹ nie tylko wysokie
koszty budowy, ale równie¿ trudnoœci ze znalezieniem sta³ej pracy, a tym samym

z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego, wysokie ceny gruntów budowlanych
– szczególnie wokó³ du¿ych miast. Dlatego, w wielu przypadkach,

dobrym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê przebudowa strychu
na pomieszczenia mieszkalne.

Pawe³ DDominiak

ADAPTACJA STRYCHU
na cele mieszkalne

fot. Fakro



Kiedy adaptacja
jest mo¿liwa?
Teoretycznie zawsze, bo w obecnych

czasach istniej¹ rozwi¹zania techniczne
umo¿liwiaj¹ce zrealizowanie nawet naj-
bardziej niekonwencjonalnych pomy-
s³ów. Jednak nale¿y siê zastanowiæ, czy
wtedy projekt bêdzie ekonomicznie uza-
sadniony i mo¿liwy do wykonania w roz-
s¹dnym terminie. 

W wielu domach jednorodzinnych
przebudowy strychu mo¿na dokonaæ przy
wykorzystaniu niewielkich œrodków.
Szczególnie wtedy, gdy nie trzeba bêdzie
ingerowaæ w uk³ad konstrukcyjny budyn-
ku, a wiêkszoœæ prac wykona siê we w³as-
nym zakresie. Najczêœciej ma to miejsce w
domach stosunkowo szerokich (z we-
wnêtrznymi œcianami noœnymi), z dacha-
mi dwuspadowymi, o doœæ du¿ym k¹cie
nachylenia po³aci (co najmniej 40°) oraz
z mocnymi stropami ¿elbetowymi lub gê-
sto¿ebrowymi.  

Okreœlenie potrzeb 
Wbrew pozorom mo¿e to byæ trudne

zadanie. Dlaczego? Poniewa¿ bardzo czê-
sto wymagania inwestorów znacznie prze-
kraczaj¹ ich rzeczywiste potrzeby lub
mo¿liwoœci realizacji. Poza tym, domow-
nicy zwykle nie potrafi¹ przewidzieæ
wszystkich niezbêdnych do przeprowa-
dzenia robót. Ale to nic dziwnego – prze-
cie¿ od historyka czy polonisty nikt nie
wymaga wiedzy i umiejêtnoœci architekta.
Jednak do rozmowy z projektantem ka¿-
dy powinien siê odpowiednio przygoto-
waæ. W tym celu najlepiej by³oby sporz¹-
dziæ plan strychu i kondygnacji znajduj¹-
cej siê bezpoœrednio pod nim (np. ksero-
kopie odpowiednich rysunków z projektu
domu). Rzut ni¿szej kondygnacji po-
trzebny bêdzie do dwóch celów:
■ wyznaczenia miejsca na schody, co w ma-

³ych domach najczêœciej wi¹¿e siê z prze-
budow¹ i zmian¹ funkcji jakiegoœ po-
mieszczenia, np. pokoju czy garderoby;

■ zaznaczenia pionów instalacyjnych
(wody, kanalizacji, c.o.), które trzeba
bêdzie doprowadziæ na poddasze.

Dopiero wtedy mo¿na przyst¹piæ do
szkicowania pokoi, ³azienek, ogrodów zi-
mowych i innych pomieszczeñ, które
chce siê umieœciæ na adaptowanym stry-
chu. Przy sporz¹dzaniu planów koncep-
cyjnych, nale¿y staraæ siê zachowaæ jed-
nakow¹ skalê rysunków oraz uwzglêdniæ

wszelkie elementy konstrukcyjne bu-
dynku, takie jak kominy, s³upy, podci¹-
gi. Co prawda zwykle mo¿liwe jest ich
przekonstruowanie, ale zawsze bêdzie to
zwi¹zane z dodatkowymi pracami i kosz-
tami. Po takim przygotowaniu, kiedy ju¿
siê okreœli swoje wymagania i równocze-
œnie skonfrontuje je z ograniczeniami
wynikaj¹cymi z konstrukcji budynku,
nale¿y udaæ siê do architekta. On, nie
tylko oceni wykonane szkice, wykazuj¹c
ich zalety i wady, ale najczêœciej przed-
stawi w³asne koncepcje. Dopiero taki
materia³ bêdzie podstaw¹ do dyskusji
z projektantem i do ewentualnego pod-
pisania umowy dotycz¹cej wykonania
projektu adaptacji strychu na pomiesz-
czenia mieszkalne.

Ocena stanu technicznego
konstrukcji
Nawet po zaakceptowaniu przez in-

westora ostatecznej koncepcji przebudo-
wy poddasza projektant jeszcze nie mo¿e
przyst¹piæ do sporz¹dzania obliczeñ oraz

wykonywania rysunków. Najpierw powi-
nien przeprowadziæ tzw. wizjê lokaln¹,
czyli zapoznaæ siê z miejscem przysz³ej
budowy. Dziêki temu bêdzie móg³ wy-
braæ najw³aœciwsze technologie, a tak¿e
okreœliæ mo¿liwoœci sk³adowania oraz
poziomego i pionowego transportu ma-
teria³ów (np. gruzu, belek stalowych, za-
prawy itp.). Pozwoli to ograniczyæ do mi-
nimum ewentualne szkody w ogrodzie
oraz w tej czêœci domu, która nie jest mo-
dernizowana. 

Bardzo czêsto bêdzie musia³ przepro-
wadziæ tzw. inwentaryzacjê budynku,
szczególnie w domach starych – których
dokumentacja nie zachowa³a siê, a tak¿e
zniszczonych – których elementy kon-
strukcyjne zosta³y czêœciowo uszkodzone
i nie maj¹ pierwotnej noœnoœci. Zwykle
bêdzie musia³ zmierzyæ oraz nanieœæ na
rysunki wszystkie elementy budynku
(œciany, okna, drzwi, schody, stropy, s³u-
py, podci¹gi, nadpro¿a, konstrukcjê wiêŸ-
by dachowej, kominy, instalacje itp.).
Niezbêdne oka¿e siê równie¿ okreœlenie
rzeczywistej noœnoœci najwa¿niejszych
elementów konstrukcyjnych (fundamen-
tów, stropów, s³upów, belek itp.). W prak-
tyce czêsto sprowadza siê to do wykona-
nia projektu istniej¹cego domu, dlatego
nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e za tê pracê pro-
jektant bêdzie siê domaga³ dodatkowej
zap³aty (o ile wczeœniej nie uwzglêdni³ jej
przy wycenie projektu). Jednak w wielu
przypadkach jest to konieczne do zapew-
nienia bezpieczeñstwa domowników oraz
utrzymania kosztów adaptacji na rozs¹d-
nym poziomie.

Problemy projektowe
Lokalizacja schodów. To w³aœciwie

najwa¿niejsza i jednoczeœnie najtrudniej-
sza decyzja, jak¹ trzeba podj¹æ przy adap-
tacji strychu. Nie doœæ, ¿e ma istotny
wp³yw na koszty inwestycji, to jeszcze de-
cyduje o wygodzie i funkcjonalnoœci prze-
budowanego wnêtrza domu. Na dodatek
jest tym trudniejsza, im budynek ma
mniejsz¹ powierzchniê, a przecie¿ g³ów-
nie w takich domach poszukuje siê rezerw
metra¿owych. 

Przy wyborze odpowiedniego miejsca
na schody nale¿y:
■ projektowaæ jak najkrótsze „szlaki” ko-
munikacyjne – oznacza to usytuowanie
schodów w pobli¿u g³ównego wejœcia,
zwykle w œrodkowej czêœci domu;
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Pozwolenie na remont jest potrzebne, gdy ingerujemy w konstrukcję lub wygląd budynku,
albo w instalację gazową

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na remont?
Adaptacja poddasza na cele mieszkalne

to nie to samo, co budowa nowego domu,
dlatego w przypadku niewielkiego remontu
bardzo czêsto wystarczy uzyskanie pozwo-
lenia na zmianê sposobu u¿ytkowania po-
mieszczeñ. Jednak pozwolenie na budowê
bêdzie niezbêdne, jeœli: 
■ w wyniku adaptacji nast¹pi¹ zmiany

w wygl¹dzie budynku (np. wprowadze-
nie lukarn, nowych okien lub drzwi
w œcianach noœnych, schodów zewnêtrz-
nych, podniesienie dachu b¹dŸ zmiana
k¹ta jego nachylenia); 

■ konieczne oka¿e siê przekonstruowanie
elementów noœnych (np. s³upów, podci¹-
gów, wiêŸby dachowej); 

■ wymagana jest przeróbka instalacji gazu
ziemnego. 

Natomiast, gdy budynek wpisany jest
do rejestru zabytków lub znajduje siê na te-
renie objêtym ochron¹ konserwatorsk¹, to
pozwolenie na budowê dodatkowo musi
byæ uzgodnione z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. 

Uwaga! Do w³aœciwych robót remonto-
wych mo¿na przyst¹piæ dopiero po uprawo-
mocnieniu siê decyzji urzêdu – zwykle po
30 dniach od dokonania zg³oszenia.
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■ projektowaæ jak najwê¿szy otwór w stro-
pie – najczêœciej dziêki temu ograniczona
zostanie do minimum iloœæ wzmocnieñ
i niezbêdnych konstrukcji wsporczych.

W najlepszej sytuacji znajduj¹ siê in-
westorzy, których domy maj¹ wewnêtrzne
i zewnêtrzne œciany noœne oraz stropy
belkowe (np. drewniane, Kleina) lub gê-
sto¿ebrowe (np. Akermana, Fert, Ceram).

Po prostu wtedy zakres niezbêdnych
przeróbek jest najmniejszy �. Nieco
trudniej (dro¿ej) jest, gdy tylko œciany ze-
wnêtrzne s¹ noœne, a strop np. ¿elbetowy
krzy¿owo zbrojony �. Zaprojektowanie
i wykonanie dodatkowych konstrukcji
podpieraj¹cych lub wzmacniaj¹cych strop
jest wtedy niezbêdne. A czy to bêd¹ œcia-
ny, czy s³upy i podci¹gi to zale¿y od cha-
rakteru wnêtrza oraz przyjêtej koncepcji
przebudowy. 

Nietypowym rozwi¹zaniem s¹ schody
na poddasze usytuowane na zewn¹trz bu-
dynku �. Jednak, gdy mieszkanie na piê-
trze ma byæ wynajmowane lub zajmowane
przez rodzinê córki czy syna, to taki wy-
bór mo¿e okazaæ siê najw³aœciwszy. Za-
pewnia bowiem najwiêksz¹ niezale¿noœæ
i intymnoœæ wszystkim lokatorom. Poza
tym, w dotychczas zamieszkiwanej czêœci
domu mo¿na unikn¹æ niedogodnoœci
zwi¹zanych z remontem, poniewa¿ nie
bêdzie potrzeby wprowadzania ¿adnych
zmian. 

Kusz¹c¹ alternatyw¹ mog¹ byæ scho-
dy krêcone, dlatego ¿e s¹ gotowe, proste
w monta¿u, zajmuj¹ce bardzo ma³o miej-
sca. S¹ jednak niezbyt wygodne. Dlatego
ich zastosowanie nale¿a³oby ograniczyæ
do sytuacji, w których wykorzystywane
by³yby sporadycznie, np. gdy na podda-
szu bêd¹ pokoje goœcinne, pokój do pracy,
biblioteka, atelier czy sala do æwiczeñ fi-
zycznych. Najlepiej unikaæ tego rozwi¹za-
nia, jeœli na adaptowanym strychu
umieszczona zostanie sypialnia rodziców
lub pokoje dla dzieci. Troska o ich bez-
pieczeñstwo, k³opoty z transportem du-
¿ych mebli (np. szaf, ³ó¿ek, biurek) oraz
uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z codziennego,
wielokrotnego pokonywania niewygod-
nych stopni, powinny byæ wystarczaj¹cy-
mi argumentami ostrzegawczymi.

Kszta³t dachu i k¹t pochylenia po³a-
ci. To w³aœciwie podstawowe czynniki de-
cyduj¹ce o tym, czy adaptacja poddasza na
cele mieszkalne bêdzie op³acalna. W skraj-
nych przypadkach, mo¿e siê bowiem oka-

Dom
budujemy

2 0 0 4 11−12

R E M O N T  � P R Z E B U D O W A
-
-

� Schody zewnêtrzne z regu³y nie wymagaj¹ ingerencji w uk³ad konstrukcyjny budynku, bo najczê-
œciej s¹ od niego oddylatowane. Zwykle mog¹ byæ znacznie wygodniejsze od schodów wewnêtrz-
nych (szersze, o ni¿szych stopniach)

� Schody jednobiegowe wymagaj¹ wyciêcia w stropie d³ugiego i stosunkowo w¹skiego otworu -
min. 80 cm. W stropach o konstrukcji belkowej doœæ czêsto mo¿na nie wycinaæ elementów no-
œnych. W stropach gêsto¿ebrowych zwykle wystarczy wyj¹æ 2 lub 3 ¿ebra konstrukcyjne

� Schody dwubiegowe wymagaj¹ wykonania w stropie otworu o szerokoœci min. 170 cm. Z tego
powodu, niezale¿nie od konstrukcji stropu, zawsze potrzebne jest wzmocnienie krawêdzi otworu.

œciany noœne

osie belek
stropowych

uk³ad zbrojenia
w stropie

projektowane
podci¹gi

projektowane
s³upy

projektowane schody

SCHEMAT 1

œciany noœne

SCHEMAT 2

œciany noœne

SCHEMAT 3

projektowane
schody

projektowane schody



zaæ, ¿e konieczna bêdzie zmiana kon-
strukcji ca³ej wiêŸby ³¹cznie z pokryciem,
a to na pewno nie nale¿y do tanich i ³at-
wych zadañ. 

Idealnym rozwi¹zaniem by³by dach
mansardowy lub z wysok¹ œciank¹ kolan-
kow¹ (150-200 cm), poniewa¿ pozwoli³o-
by to na funkcjonalne zagospodarowanie
ca³ej powierzchni strychu �. Jednak taka
sytuacja to rzadkoœæ, bo zapewne podda-
sze ju¿ wczeœniej by³oby zamienione na

mieszkanie. Do korzystnych mo¿na rów-
nie¿ zaliczyæ dachy o du¿ym k¹cie nachy-
lenia po³aci (powy¿ej 40°) – nawet wtedy,
gdy ich krokwie opieraj¹ siê na wieñcu
stropowym lub niskiej œciance kolanko-
wej (np. 50 cm). Nale¿y siê liczyæ z pew-
nymi stratami powierzchni, ale za to dziê-
ki jêtkom lub kleszczom umieszczonym
na odpowiedniej wysokoœci (powy¿ej
200 cm nad posadzk¹) nie bêdzie proble-
mów z komunikacj¹ �. Poza tym, zwykle
nie potrzeba dokonywaæ ¿adnych zmian
w konstrukcji wiêŸby, a to oznacza niskie
koszty remontu. Przy adaptacji poddasza
na cele mieszkalne niew¹tpliwie najmniej
korzystnym rozwi¹zaniem jest dach o ma-
³ym k¹cie nachylenia po³aci (do 25°). Na-

wet, gdy jego konstrukcja oparta jest na
stosunkowo wysokich œciankach kolan-
kowych (90-120 cm), to i tak powierzch-
nia strychu o tzw. wysokoœci stania, pozo-
staje zazwyczaj niewielka �. Sytuacjê
mo¿e poprawiæ podniesienie dachu, zmia-
na jego k¹ta nachylenia, czy budowa lu-
karn, ale s¹ to rozwi¹zania kosztowne
i skomplikowane w realizacji. 

Du¿y wp³yw na funkcjonalnoœæ pro-
jektowanych pomieszczeñ ma szerokoœæ
budynku – oczywiœcie, im wiêksza, tym
lepiej, gdy¿ zwiêkszy siê powierzchnia
o wysokoœci stania. Z tych samych powo-
dów równie korzystna jest adaptacja do-
mów z dachami dwuspadowymi lub na-
czó³kowymi �. 
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� Dach mansardowy najlepiej nadaje siê do
adaptacji poddasza, bo umo¿liwia wygodne za-
gospodarowanie i poruszanie siê praktycznie
po ca³ej powierzchni strychu. Mo¿liwoœæ za-
stosowania du¿ych, typowych (tanich) okien to
kolejny atut

� Stromy dach mo¿e stanowiæ udany kom-
promis pomiêdzy funkcjonalnoœci¹, a minimal-
nymi kosztami zwi¹zanymi z adaptacj¹ podda-
sza. Stosunkowo „p³ytkie” lukarny jeszcze nie
ograniczaj¹ zbytnio dostêpu œwiat³a, a przez
okna po³aciowe widaæ nie tylko korony drzew

� Dach o niewielkim k¹cie nachylenia to za-
powiedŸ du¿ych kosztów remontu lub znikomej
funkcjonalnoœci adaptowanego poddasza. Chy-
ba, ¿e œcianki kolankowe s¹ bardzo wysokie
(oko³o 2 m) i mo¿liwe jest usytuowanie w nich
typowych okien

� Porównanie dwóch budynków o jednakowej powierzchni, lecz ró¿nych wymiarach i rodzajach
dachów, jasno wykazuje zalety szerokich domów z dwuspadowymi dachami. K¹t nachylenia dachów
jest równy i wynosi 45°.
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Dachy o konstrukcji krokwiowej ��– s¹ najwy¿ej œrednio
przydatne, przede wszystkim z racji niewielkiej rozpiêtoœci
maksymalnej (oko³o 7 m) oraz oparcia krokwi bezpoœrednio na
stropie (uk³ad trójk¹ta). To powoduje, ¿e powierzchnia mo¿liwa
do zagospodarowania i wygodnej komunikacji nie jest zbyt du-
¿a. Dodatkowo, doœæ czêsto spotykane stropy o konstrukcji
drewnianej wymagaj¹ zastosowania bardzo skutecznej izolacji
akustycznej, a to nie jest zbyt ³atwe do zrobienia.

Dachy o konstrukcji jêtkowej � – nale¿¹ do najbardziej
przydatnych do adaptacji. Szczególnie te o wiêkszej rozpiêtoœci
(10-11 m), poniewa¿ na wystarczaj¹co wysoko usytuowanych
jêtkach mo¿na u³o¿yæ strop poddasza. Dziêki temu praktycznie
unika siê jakichkolwiek zmian w konstrukcji dachu. Poza tym
powierzchnia o wysokoœci stania stanowi du¿y procent ca³ej po-
wierzchni pod³ogi.

Dachy o konstrukcji p³atwiowo-kleszczowej � – w wielu
przypadkach s¹ najkorzystniejsze, zarówno dla architekta, kon-
struktora jak i inwestora. Zw³aszcza te podparte œciankami ko-
lankowymi umo¿liwiaj¹ ³atwe zagospodarowanie niemal 100%
powierzchni poddasza, na dodatek bez ¿adnych zmian kon-
strukcyjnych.

Dachy o konstrukcji pulpitowej � – nie s¹ zbyt przydatne
z racji ograniczonej rozpiêtoœci (najwy¿ej 5-6 m) i najczêœciej
stosunkowo niewielkiego k¹ta nachylenia po³aci. Dodatkow¹
przeszkod¹ w urz¹dzaniu poddasza mog¹ byæ tzw. œcianki stol-
cowe (podpieraj¹ce krokwie w œrodku rozpiêtoœci), które dziel¹
i tak w¹ski strych.

Dachy o konstrukcji kratownicowej ��– najczêœciej unie-
mo¿liwiaj¹ jak¹kolwiek próbê przeróbki z powodu bardzo gê-
stego rozstawu wi¹zarów (co 0,6-1,5 m). Wyj¹tkiem s¹ kratowni-
ce specjalnie zaprojektowane do wykorzystania poddasza na ce-
le mieszkalne. Dachy kratownicowe stosunkowo ³atwo mo¿na
podnieœæ (na lewarach), aby podmurowaæ œciany na wysokoœæ
kondygnacji. Jednak wtedy to ju¿ nie jest adaptacja strychu,
a nadbudowa domu.
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� �
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Konstrukcje dachów a łatwość zagospodarowania poddasza
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Oœwietlenie pomieszczeñ
Rodzaj zastosowanych okien oraz ich

rozmieszczenie maj¹ bardzo du¿y wp³yw
na wygl¹d budynku i funkcjonalnoœæ po-
mieszczeñ adaptowanego poddasza.
A w³aœciwy wybór wcale nie jest ³atwy.
Trzeba bowiem uwzglêdniæ wiele czynni-
ków. W tym celu warto poznaæ kilka wy-
tycznych dotycz¹cych projektowania
okien w pomieszczeniach mieszkalnych
(nie dotyczy ³azienek, pralni, garderób,
pomieszczeñ magazynowych czy tech-
nicznych):

■ aby zapewniæ prawid³owe oœwietlenie
pokoju, powierzchnia typowego okna
umieszczonego w œcianie (np. szczyto-
wej) powinna stanowiæ 1/6-1/8 po-
wierzchni pod³ogi;

■ wskazane jest, ¿eby szerokoœæ okna by-
³a zbli¿ona do po³owy szerokoœci po-
mieszczenia (œciany), w której jest ono
umieszczone; 

■ w zale¿noœci od przeznaczenia po-
mieszczenia parapet okienny powinien
znajdowaæ siê 55-105 cm nad pod³og¹,

natomiast spód nadpro¿a na wysokoœci
205-245 cm nad posadzk¹;

■ okno w¹skie i wysokie (np. drzwi bal-
konowe) lub wysoko umieszczone do-
brze oœwietla pomieszczenie „g³êbo-
kie”, natomiast okno szerokie i niskie
(lub nisko usytuowane) lepiej nadaje
siê do pomieszczenia „p³ytkiego”; 

■ zaleca siê, aby œciana czo³owa lukarny
by³a przynajmniej dwa razy szersza od
wbudowanego w ni¹ okna, bo sprzyja
to bardziej równomiernemu oœwietle-
niu pomieszczenia;

■ lukarny nie powinny byæ usytuowane
zbyt blisko siebie, aby odprowadzanie
wody z dachu nie by³o utrudnione oraz,
¿eby pomiêdzy œciankami nie zalega³
œnieg; 

■ okno po³aciowe umieszczone central-
nie mo¿e stanowiæ zaledwie 1/10-1/12
powierzchni pod³ogi, jednak przy
prawid³owym oœwietleniu pomiesz-
czenia, nale¿y jeszcze uwzglêdniæ wy-
sokoœæ oraz kszta³t pokoju, a tak¿e
k¹t nachylenia dachu i stronê œwiata,
na któr¹ skierowana jest po³aæ;

■ dolna krawêdŸ okna po³aciowego po-
winna siê znajdowaæ na wysokoœci
85-115 cm ponad pod³og¹, natomiast
górna – na 185-205 cm;

■ zaleca siê, ¿eby dolna p³aszczyzna
oœcie¿a okna po³aciowego by³a piono-
wa, a górna pozioma, bo sprzyja to
równomiernemu oœwietleniu pomiesz-
czenia.

Jednak to nie wszystkie aspekty, któ-
re powinno siê uwzglêdniæ. Pozostaj¹
jeszcze wzglêdy konstrukcyjne, czyli ko-
niecznoœæ wykonania nadpro¿a, wymia-
nu (podpieraj¹cego przeciête krokwie)
lub budowy lukarny. Poza tym dobór
odpowiedniego kszta³tu i koloru okien
tak, aby pasowa³y do stylu budynku. Nie
mniej wa¿ne s¹ parametry techniczne
(np. izolacyjnoœæ cieplna, akustyczna,
odpornoœæ na w³amanie), a tak¿e dostêp-
noœæ, prostota monta¿u czy koszty. I do-
piero po przeanalizowaniu tych wszyst-
kich czynników mo¿na dokonaæ w³aœci-
wego wyboru.

REKLAMA

BRAK REKLAMY



Okno w œcianie szczytowej � – to w³aœciwie naj-
lepsze rozwi¹zanie i nale¿y z niego korzystaæ, gdy tyl-
ko jest to mo¿liwe. Co prawda trzeba wykonaæ nad-
pro¿e (zwykle stalowe z k¹towników lub ceowników),
jednak jest to skomplikowane tylko w œcianach trój-
warstwowych, gdy istotne jest zachowanie pierwotnej
elewacji. Poza tym, same zalety: ogromny wybór ty-
powej (czyli taniej) stolarki okiennej, ³atwy monta¿
nie sprawiaj¹cy problemów chyba ¿adnej ekipie bu-
dowlanej, wyeliminowanie groŸby jakichkolwiek
przecieków (dziêki ustawieniu okna w pionie), trady-
cyjny sposób oœwietlenia pomieszczeñ (do jakiego
wszyscy s¹ przyzwyczajeni), mo¿liwoœæ wykonania
parapetu na typowej wysokoœci (85 cm nad pod³og¹),
co umo¿liwia nie tylko ustawienie biurka lub sto³u,
ale przede wszystkim ogl¹danie „œwiata” (nie tylko
nieba) w pozycji siedz¹cej, mo¿liwoœæ zastosowania
tradycyjnych firanek, zas³on, a tak¿e okiennic.

Okno w lukarnie � – to zwykle najdro¿sze i naj-
trudniejsze rozwi¹zanie, które czêsto wymaga wpro-
wadzenia istotnych zmian w konstrukcji wiêŸby da-
chowej. Jednak dziêki usytuowaniu okna w pionie za-
chowuje siê wiele zalet typowej stolarki œciennej. Dla-
tego warto je stosowaæ w domach z dachami cztero-
spadowymi lub wielopo³aciowymi. Trzeba tylko d¹-
¿yæ do tego, ¿eby szerokoœæ lukarny by³a jak najwiêk-
sza, bo dziêki temu uzyskuje siê w miarê równomier-
ne oœwietlenie i zwiêksza funkcjonalnoœæ wnêtrza.
Zastosowanie w¹skich lukarn (praktycznie o szeroko-
œci okien), co prawda nadaje pomieszczeniu specy-
ficzny urok, ale jednoczeœnie sprzyja powstawaniu
obszarów bardzo zacienionych tu¿ obok jasnych
i widnych. Poza tym doœæ znacznie maleje powierzch-
nia o wysokoœci stania.  

Okno w po³aci dachu 	 – to rozwi¹zanie stosun-
kowo drogie, ale niew¹tpliwie najmniej skomplikowa-
ne i dlatego czêsto preferowane przez inwestorów. Bar-
dzo dobrze sprawdza siê przy oœwietlaniu pokoi i sy-
pialni w dachach o du¿ym k¹cie nachylenia po³aci oraz
w ³azienkach, korytarzach czy pracowniach artystycz-
nych.  Z tym, ¿e w szerokich pomieszczeniach miesz-
kalnych warto stosowaæ kilka okien po³aciowych, bo
przy jednym (nawet du¿ym) powstan¹ strefy o bardzo
zró¿nicowanym stopniu oœwietlenia. W zwi¹zku z ich
znacznie wiêksz¹ powierzchni¹ (ni¿ teoretycznie nie-
zbêdna) nale¿y zainstalowaæ odpowiednie ¿aluzje lub
os³ony. Inaczej mog³oby nast¹piæ przegrzewanie po-
mieszczeñ w s³oneczne letnie dni oraz ich wych³adza-
nie w czasie zimowych mrozów. Trzeba te¿ siê liczyæ
z chwilowym zaciemnianiem pomieszczeñ, spowodo-
wanym zaleganiem œniegu na szybach, a tak¿e koniecz-
noœci¹ doœæ czêstego mycia brudz¹cych siê okien. Sto-
sunkowo wysoko umieszczona dolna krawêdŸ okna
(105-115 cm nad pod³og¹) jest zalet¹ w pokojach dla
dzieci (bezpieczeñstwo), a w sypialniach doros³ych nie
przeszkadza, poniewa¿ rzadko kiedy maj¹ oni okazjê
wygl¹daæ przez okno (przychodz¹ tam spaæ).
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	 Najlepszy efekt wizualny daje usytuowanie przynajmniej dwóch okien po³aciowych
obok siebie  (fot. Velux)

� Du¿e trójk¹tne lub trapezowe okna w œcianie szczytowej mog¹ siê przyczyniæ do
interesuj¹cej aran¿acji wnêtrz (fot. Architekci Szabliñska & Król)

� Okno w lukarnie nadaje wnêtrzu specyficznego, nostalgicznegu lub rustykalnego
klimatu (fot. Nolte Küchen)
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Życie pod skosami,
czyli krótki kurs ergonomii

£ó¿ko 
 – pojedyncze zwykle ma
szerokoœæ 70-90 cm i wysokoœæ do wierz-
chu materaca 35-45 cm. Trzeba nad nim
zapewniæ przestrzeñ o wysokoœci 90 cm
(mierzon¹ w osi ³ó¿ka), bo tylko wtedy do-
ros³y cz³owiek bêdzie móg³ na nim wy-
godnie usi¹œæ bez obawy, ¿e uderzy siê
w g³owê. Poza tym koniecznie musi byæ
zapewniona wysokoœæ stania przy ³ó¿ku,
a to oznacza, ¿e w odleg³oœci 15 cm od kra-
wêdzi materaca wysokoœæ mierzona od
pod³ogi do pochy³ego sufitu powinna wy-
nosiæ 190 cm. Wynika st¹d, ¿e wysokoœæ
œcianki kolankowej, przy której ma stan¹æ
³ó¿ko powinna wynosiæ 75-95 cm, w za-
le¿noœci od k¹ta nachylenia dachu zawie-
raj¹cego siê w przedziale 42-52°.

Wanna � – ma zwykle g³êbokoœæ 40-45 cm i d³ugoœæ 140-
170 cm. Mo¿na przyj¹æ, ¿e jej dno standardowo znajduje siê
oko³o 15 cm nad posadzk¹ (od 12 do 22 cm). Oznacza to, ¿e
œcianka kolankowa nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 75-90 cm przy
za³o¿eniu, ¿e wystaje ponad wannê 20-30 cm. Oczywiœcie
w wannie trzeba jeszcze wygodnie usi¹œæ i stan¹æ. Mo¿na to za-
pewniæ, jeœli w odleg³oœci oko³o 50 cm od œcianki kolankowej
wysokoœæ od dna wanny do sufitu nie bêdzie mniejsza ni¿
90 cm, a 30 cm od koñca wanny – 190 cm. Decyduj¹cy jest drugi
warunek, bo spe³nienie go wymaga dachu o nachyleniu 39-49°.

Rega³ � – szafa lub inny mebel s³u-
¿¹cy do przechowywania rzeczy zwykle
ma g³êbokoœæ 40-60 cm. Chc¹c przed nim
stan¹æ w pozycji wyprostowanej trzeba
mieæ zapewnion¹ wysokoœæ stania, czyli
190 cm od pod³ogi do sufitu mierzone
w odleg³oœci 15 cm przed rega³em. K¹t
nachylenia dachu nie jest w tym przypad-
ku istotny, bo nawet p³aski dach zapew-
nia dostêp do rega³u. Natomiast wskaza-
ne jest, ¿eby œcianka kolankowa by³a jak
najwy¿sza, poniewa¿ bêdzie wtedy wiêcej
miejsca do przechowywania rzeczy.

Biurko  – najczêœciej ma wysokoœæ 70-80 cm i blat o sze-
rokoœci 55-90 cm. Pionowa œcianka ponad blatem nie powinna
byæ ni¿sza ni¿ 40 cm (mo¿liwoœæ ustawienia ksi¹¿ek, lampy,
monitora itp.). Wynika st¹d, ¿e œcianka kolankowa, przy której
umieszczone jest biurko powinna mieæ wysokoœæ co najmniej
110-120 cm. Obok trzeba jeszcze zapewniæ wysokoœæ stania do-
ros³emu cz³owiekowi (190 cm mierzone w odleg³oœci 15 cm od
krawêdzi blatu). A to mo¿na osi¹gn¹æ tylko wtedy, gdy k¹t na-
chylenia dachu jest nie mniejszy ni¿ 40° (zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami 40-49°).

Sedes ��– lub bidet najczêœciej maj¹
wysokoœæ 40 cm i g³êbokoœæ 50-70 cm.
Wysokoœæ wraz ze sp³uczk¹ zwykle nie
przekracza 90 cm, co jednoczeœnie ozna-
cza minimaln¹ wysokoœæ œcianki kolan-
kowej. Doros³y korzystaj¹cy z tych urz¹-
dzeñ, aby nie uderzyæ siê w g³owê, potrze-
buje przynajmniej 130 cm, gdy siedzi
(mierzone w odleg³oœci 20-30 cm od œcia-
ny) i 190 cm, gdy stoi przy sedesie lub bi-
decie. Chc¹c w maksymalnym stopniu
wykorzystaæ miejsce pod skosem (wg po-
wy¿szych za³o¿eñ) k¹t nachylenia dachu
powinien wynosiæ 55-63°. Oczywiœcie k¹t
ten mo¿e byæ mniejszy, jeœli œcianka ko-
lankowa bêdzie wy¿sza lub urz¹dzenie
bardziej od niej odsuniête.
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Wentylacja pomieszczeñ
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi wszystkie pomieszczenia na poddaszu
musz¹ byæ wentylowane. Realizacja tego
wymogu nie stanowi problemu w domach
nowo budowanych, ale przy adaptacji
poddasza mo¿e okazaæ siê doœæ k³opotli-
wa i kosztowna. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
w wielu istniej¹cych budynkach przewo-
dy wentylacji grawitacyjnej doprowadzo-
ne s¹ jedynie do kuchni, ³azienek oraz po-
mieszczeñ technicznych (brak rezerwo-
wych). Budowa wielu nowych przewodów
mo¿e okazaæ siê sporym wyzwaniem pro-
jektowym. Uzyskanie bowiem odpowied-
niego przep³ywu powietrza (ci¹gu) wyma-
ga stosowania prostych przewodów
o przekroju 200 cm2 oraz zachowania od-
leg³oœci pomiêdzy górn¹ krawêdzi¹ wlotu,
a doln¹ krawêdzi¹ wylotu komina – mini-
mum 200 cm. Niestety, w domach o nie-
wielkim rozstawie œcian zewnêtrznych al-
bo z ma³ym k¹tem nachylenia dachu, wa-
runki te mog¹ byæ bardzo trudne do spe³-

nienia. Czasami bê-
dzie mo¿na zastoso-
waæ wspomaganie
w postaci nasad lub
wentylatorów ko-
minowych. Jednak
w³aœciw¹ alternaty-
wê stanowiæ bêdzie
wentylacja mecha-
niczna nawiewno-
wywiewna lub kli-
matyzacja, a to ju¿
trochê kosztuje i za-
zwyczaj wymaga za-
anga¿owania pro-
jektanta. Tañszym
rozwi¹zaniem, za-
pewniaj¹cym odzy-
skiwanie czêœci
energii cieplnej jest zainstalowanie reku-
peratorów powietrza. Przy dachach
o konstrukcji jêtkowej lub p³atwowo-
kleszczowej  nie bêdzie z tym ¿adnych
problemów. Ca³a instalacja na pewno

zmieœci siê na poddaszu (nad jêtkami lub
kleszczami). Natomiast przy dachach
krokwiowych na urz¹dzenia trzeba bê-
dzie przeznaczyæ jedno z niewielkich po-
mieszczeñ adaptowanego poddasza.

R E M O N T  � P R Z E B U D O W A

Rekuperator – co to jest?
To urz¹dzenie mechaniczne, zwane

inaczej central¹ wentylacyjn¹, s³u¿¹ce do
odzysku ciep³a z powietrza wywiewanego
z domu. Stanowi podstawow¹ czêœæ no-
woczesnej instalacji wentylacji mecha-
nicznej �. Istota jego dzia³ania polega na
ogrzewaniu œwie¿ego, zimnego powietrza
przep³ywaj¹cego przez tzw. wymiennik
(krzy¿owy lub rotacyjny) przez ciep³e
(zu¿yte) powietrze wyrzucane na ze-
wn¹trz domu �. W zale¿noœci od kon-
strukcji, sprawnoœæ tych urz¹dzeñ mo¿e
wynosiæ 50-80%. Z tego powodu warto
rozwa¿yæ jego zakup, zw³aszcza do do-
mów o bardzo dobrej izolacyjnoœci ter-
micznej przegród zewnêtrznych. Bowiem
w takich budynkach nawet 70% ca³kowi-
tej energii cieplnej zu¿ywanej na ogrze-
wanie, tracone jest przez wentylacjê,
a warto by³oby to ograniczyæ.

� Przestrzeñ ponad jêtkami to bardzo dobre miejsce dla rekuperatora. Gruba warstwa we³ny mi-
neralnej w stropie zapewnia bowiem nie tylko dobr¹ izolacjê termiczn¹, ale i akustyczn¹. Trzeba
jedynie pamiêtaæ, ¿eby przewody wentylacyjne równie¿ by³y ocieplone.

rekuperator

czerpnia
powietrza

przewody rozprowadzaj¹ce
œwie¿e ogrzane powietrze do

pomieszczeñ

przewody doprowadzaj¹ce
zu¿yte powietrze
do rekuperatora

przewód wywiewny wyrzutnia powietrza

przewód
doprowadzaj¹cy
œwie¿e powietrze

� Schemat dzia³ania rekuperatora
krzy¿owego

wymiennik krzy¿owy – zbudowany
jest z cienkich p³yt z tworzywa

sztucznego lub aluminium,
pomiêdzy którymi przep³ywaj¹

strumienie powietrza nawiewanego
i wywiewanego

wentylatory – wymuszaj¹ przep³yw
powietrza w instalacji pracuj¹c

z ró¿n¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ – ma-
³¹ (w nocy), normaln¹ (w standar-

dowych warunkach), du¿¹ (gdy
potrzebna jest zintensyfikowana

wymiana powietrza)

z czerpni

do wyrzutni

powietrze

nawiewane

powietrze

wywiewane

REKUPERATOR KRZY¯OWY filtry – na przewodzie doprowa-
dzaj¹cym œwie¿e powietrze maj¹
za zadanie zatrzymaæ zarodniki
grzybów, py³ki roœlin, czy sadzê,

te na przewodzie wywiewnym
chroni¹ urz¹dzenie przed kurzem

i innymi zanieczyszczeniami
z pomieszczeñ

REKLAMA

BRAK REKLAMY



Problemy wykonawcze
Poprawne ocieplenie po³aci dachowej. Uk³ad i gruboœæ po-

szczególnych warstw w po³aci dachowej adaptowanego strychu s¹
w³aœciwie takie same, jak w nowo projektowanym domu z u¿ytko-
wym poddaszem. Podstawowa ró¿nica polega na tym, ¿e pokrycie
dachu ju¿ istnieje i raczej nie bêdzie zmieniane. To z kolei powo-
duje okreœlone problemy wykonawcze.
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��Jeden ze sposobów wykonania pustki wentylacyjnej na dachu ze
sztywnym poszyciem

krokiew

drut wi¹za³kowy

we³na mineralna

pe³ne deskowanie

pokrycie dachu szczelina wentylacyjna

REKLAMA

REKLAMA

BRAK REKLAMY

BRAK REKLAMY
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Wentylowana pustka powietrzna –
pod istniej¹cym pokryciem dachowym
powinna mieæ co najmniej 2,5 cm szero-
koœci. Na po³aciach z pe³nym deskowa-
niem, z u³o¿on¹ warstw¹ papy izolacyjnej
lub wierzchniego krycia mo¿na nie stoso-
waæ folii dachowej. Wystarczy do boków
krokwi przybiæ rzêdy ma³ych gwoŸdzi-
ków, pomiêdzy nimi rozci¹gn¹æ drut wi¹-
za³kowy, a izolacja termiczna na pewno
nie dotknie deskowania �. Nieco inaczej
trzeba post¹piæ, gdy na ³atach u³o¿one s¹
dachówki czy eternit (p³yty azbestowo-
cementowe). Wtedy, pomiêdzy krokwia-
mi musi byæ zamocowana wysoko paro-
przepuszczalna izolacja wiatrochronna
lub folia wstêpnego krycia. Rozwi¹za-
niem tanim, ³atwym do wykonania i co
najwa¿niejsze skutecznym pod wzglêdem
szczelnoœci jest przybicie folii za pomoc¹
cienkich drewnianych listewek �. Jed-

nak, ¿eby wentylacja pustki powietrznej
by³a mo¿liwa, trzeba w okapie dachu po-
zostawiæ otwory, którymi bêdzie nap³y-
wa³o powietrze. Najlepiej, jeœli bêdzie to
ci¹g³a szczelina szerokoœci 5-10 cm zabez-
pieczona siatk¹ przeciw owadom. Trzeba
jeszcze zapewniæ odp³yw powietrza.
W dwuspadowych dachach o konstrukcji
jêtkowej lub p³atwiowo-kleszczowej wy-
starczy wykonaæ ma³e otwory  w œcianach
szczytowych (o powierzchni co najmniej
200 cm2), bo zwykle wentylowana jest ca-
³a przestrzeñ nad stropem poddasza �.
Jednak w przypadku dachów krokwio-
wych takie rozwi¹zanie nie jest mo¿liwe.
W zale¿noœci od rodzaju pokrycia dacho-
wego odpowiednie szczeliny mo¿na wy-
konaæ w kalenicy lub pod szczytowymi
deskami okapowymi. Najtrudniejsze za-
danie czeka w³aœcicieli domów z dachami
czterospadowymi lub wielopo³aciowymi,

poniewa¿ zazwyczaj konieczne jest dziu-
rawienie pokrycia w celu wykonania od-
powiednich otworów wentylacyjnych, od-
rêbnych dla ka¿dej przestrzeni miêdzy
krokwiami. 

Izolacja termiczna – w po³aci dachu
to niemal zawsze we³na mineralna. Do
spe³nienia wymagañ normowych wystar-
czy warstwa zaledwie gruboœci 12 cm
(wspó³czynnik przenikania ciep³a
U=0,3 W/(m2K)), jednak op³aca siê uk³a-
daæ nawet 25 cm (U=0,16 W/(m2K)).
Ma to szczególne znaczenie w dachach
krytych blach¹. Po prostu grubsza war-
stwa we³ny lepiej t³umi ha³as (np. wywo-
³any kroplami deszczu) i skuteczniej chro-
ni wnêtrze przed wysok¹ temperatur¹, do
jakiej mo¿e siê rozgrzaæ pokrycie (nawet
80°C). Powstaje jednak pytanie, jak prawi-
d³owo zamontowaæ tak grub¹ warstwê izo-
lacji termicznej, skoro w domach jednoro-
dzinnych nie stosuje siê krokwi czy jêtek
o wysokoœci przekroju 25-30 cm. Rozwi¹-
zanie jest bardzo proste – we³nê mineral-
n¹ nale¿y uk³adaæ w dwóch wzajemnie
prostopad³ych warstwach. Pierwsz¹ po-
miêdzy krokwiami lub jêtkami (zwykle
gruboœci 12-15 cm), a drug¹ pomiêdzy li-
stwami drewnianego rusztu, przybitymi
do spodu krokwi �. £aty o szerokoœci
min. 3,8 cm i wysokoœci 5-10 cm (gruboœæ
drugiej warstwy we³ny) powinny byæ roz-
stawione co 52 lub 62 cm. Pozwoli to na
uk³adanie p³yt izolacyjnych „na wcisk”
bez koniecznoœci ich przycinania. Takie
rozwi¹zanie ma jeszcze jedn¹ zaletê – pra-
wie ca³kowicie zostaj¹ wyeliminowane
mostki termiczne jakie tworzy³yby kro-
kwie nieos³oniête wewnêtrzn¹ warstw¹
izolacji termicznej.
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krokiew

listwa dociskowa

we³na mineralna
we³na mineralna

strop w poziomie
jêtki otwór wentylacyjny

w œcianie szczytowej

szczelina pod g¹siorem
dachowym umo¿liwiaj¹ca

wentylacjê po³aci – szczególnie
przydatna w dachach

krokwiowych i wielopo³aciowych

pokrycie dachu listwa dystansowa

³ata

szczelina wentylacyjna

krokiew

belka kalenicowa

³ata

listwa
dystansowa

folia wiatrochronna

folia
wiatrochronna

listwa dociskowa

� Uk³adanie we³ny mineralnej w dwóch warstwach ogranicza mostki termiczne do punktów styku
krokwi i listew rusztu dystansowego

krokiew

pokrycie dachu

³ata

listwa dystansowa

folia wiatrochronna

warstwa we³ny mineralnej
u³o¿ona pomiêdzy krokwiami

listwa rusztu
dystansowego

druga warstwa we³ny
zakrywaj¹ca (ocieplaj¹ca)

krokwielistwa dociskowa

szczelina wentylacyjna

� Uk³adanie folii wiatrochronnej na dachu z pokryciem u³o¿onym na ³atach � Ró¿ne sposoby wentylowania po³aci dachu
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Paroizolacja – wskazane jest, by zosta-
³a wykonana z folii aluminiowej, bo to naj-
lepszy materia³ do tego celu. Jednak nie
mniej istotne jest jej szczelne u³o¿enie.
Dlatego nale¿y dopilnowaæ, ¿eby poszcze-
gólne pasma by³y uk³adane na zak³ady sze-
rokoœci 5-10 cm, a ³¹czenia wypada³y na
drewnianych listwach �. Styki folii ko-
niecznie trzeba zakleiæ taœm¹ samoprzylep-
n¹, podobnie jak miejsca wbicia zszywek.

P³yty gipsowo-kartonowe – to obecnie
bardzo popularny (choæ nie jedyny) sposób
wykoñczenia œcian i sufitów poddaszy. Jed-
nak ok³adziny te zaleca siê uk³adaæ
w dwóch warstwach  2x12,5 mm. Taki
uk³ad zapewnia bowiem o wiele lepsz¹
ochronê przeciwpo¿arow¹ wiêŸby ni¿ stan-
dardowo stosowane p³yty gruboœci
12,5 mm. Zaleca siê równie¿, ¿eby p³yty g-k
by³y mocowane do stalowego lub drewnia-
nego rusztu dystansowego �. Dziêki temu
ograniczona zostanie do minimum mo¿li-
woœæ powstawania pêkniêæ spowodowa-
nych prac¹ konstrukcji wiêŸby. 

P³yty gipsowo-w³óknowe – to bardzo
dobra choæ nieco dro¿sza alternatywa dla
p³yt g-k. Charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ wytrzy-
ma³oœci¹, wodoodpornoœcia i izolacyjnoœci¹
akustyczn¹. Poza tym dziêki klejonym po-
³¹czeniom ryzyko pojawienia siê rys na ich
stykach lub w naro¿ach œciany jest mini-
malne.

Izolacja akustyczna stropów
Przy adaptacji strychu na pomiesz-

czenia mieszkalne nale¿y znaleŸæ odpo-
wiedŸ przynajmniej na dwa pytania doty-
cz¹ce stropu nad dotychczasow¹ ostatni¹
kondygnacj¹:
■ co zrobiæ z istniej¹c¹ izolacj¹ termiczn¹

stropu – zostawiæ j¹ czy usun¹æ?
■ jak poprawnie wykonaæ izolacjê aku-

styczn¹?
OdpowiedŸ w znacznej mierze zale¿y

od rodzaju konstrukcji stropów. Ogólnie
mo¿na jedynie poradziæ usuwanie gru-
bych warstw izolacji termicznej. Dziêki
temu pomieszczenia na poddaszu praw-
dopodobnie bêd¹ wy¿sze o kilka centy-
metrów, a jednoczeœnie wysokoœæ lub
iloœæ schodów bêdzie mniejsza – stan¹ siê
wiêc wygodniejsze. Wskazane jest rów-
nie¿ usuwanie wszystkich warstw o du-
¿ym ciê¿arze (np. polepy), bo po odci¹¿e-
niu stropów mo¿e siê okazaæ, ¿e zbêdne
bêdzie projektowanie przynajmniej nie-
których konstrukcji wzmacniaj¹cych.

Trzeba te¿ wykonaæ tzw. pod³ogê p³ywaj¹-
c¹, czyli odizolowaæ posadzkê od wszyst-
kich elementów konstrukcyjnych (stro-
pów, œcian, s³upów, kominów) i rur insta-
lacyjnych (kanalizacyjnych, wodoci¹go-
wych, centralnego ogrzewania). 

Uwaga! Noœnoœæ stropów zale¿y od
wielu czynników, dlatego ka¿dy przypa-
dek adaptacji powinien byæ rozpatrywany
indywidualnie przez uprawnionych pro-
jektantów. Uwzglêdni¹ oni rodzaj stro-
pów, ich rozpiêtoœæ, sposób podparcia czy
jakoœæ materia³u, z którego s¹ zbudowane.
Nie mniej istotne mo¿e siê okazaæ usytu-
owanie projektowanych œcianek dzia³o-
wych, ciê¿ar dodatkowych warstw pod³o-
gowych i dachowych oraz wzrost obci¹¿e-
nia u¿ytkowego (mebli, ludzi). Dopiero
po przeanalizowaniu wszystkich czynni-
ków konstruktorzy bêd¹ mogli okreœliæ

sposoby wzmacniania stropów, czyli wy-
braæ rozwi¹zania najbardziej funkcjonal-
ne i ekonomiczne.

Stropy drewniane – najczêœciej wy-
stêpuj¹ w domach z dachami o kon-
strukcji krokwiowej. Do belek noœnych,
a czasami do legarów, przybite s¹ deski
stanowi¹ce pod³ogê strychu (lub tzw.
podsufitkê). Bardzo czêsto pomiêdzy
belkami stropowymi albo na deskowa-
niu znajduje siê warstwa gliny wymie-
szanej z sieczk¹ i wapnem (tak kiedyœ
wykonywano izolacjê). Wtedy koniecz-
nie trzeba usun¹æ ten zbêdny balast.
Jednak, jeœli zdarzy siê we³na mineralna
lub inny lekki materia³ izolacyjny, to
sposób postêpowania zale¿y od miejsca
jego u³o¿enia. Pomiêdzy belkami stro-
powymi mo¿na go pozostawiæ, a z wierz-
chu stropu (desek) trzeba usun¹æ.
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� Uk³adanie paroizolacji ma sens tylko wtedy, gdy zapewni siê szczelnoœæ pow³oki

� Uk³adanie p³yt gipsowo-kartonowych na poddaszu

krokiew

pokrycie dachu

³ata

listwa dystansowafolia wiatrochronna

listwa dociskowa

szczelina wentylacyjna

dwie warstwy we³ny
mineralnej

listwa rusztu dystansowego

pasy paroizolacji
uk³adane na zak³ad

zszywki

taœma samoprzylepna zakrywaj¹ca
miejsca wbicia zszywek i brzegi

paroizolacji

krokiew

pokrycie dachu

³ata

listwa dystansowa

paroizolacja

folia wiatrochronna

listwa
dociskowa

szczelina wentylacyjna

dwie warstwy we³ny
mineralnej

drewniane listwy
dystansowe np. 25x50 mm

dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych
szczególnie zalecane na stropach i pochy³ych

p³aszczyznach dachu
listwa rusztu dystansowego
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Izolacja akustyczna stropu to po prostu
4-cm warstwa we³ny mineralnej o gêsto-
œci min. 80 kg/m3, u³o¿ona pod tzw. œlep¹
pod³og¹  (z dwóch warstw p³yt OSB lub
jastrychu gipsowego) oraz 1-cm taœma
brzegowa (zwykle z polietylenu) u³o¿ona
dooko³a œcian i rur instalacyjnych prze-
chodz¹cych przez strop �. Dodatkowo
w lekkich stropach drewnianych wskaza-
ne jest montowanie sufitu podwieszonego
z u³o¿on¹ na nim warstw¹ we³ny mineral-
nej gruboœci 5 cm.

Stropy ¿elbetowe – czyli monoli-
tyczne (¿elbetowe wykonywane bezpo-
œrednio na budowie), prefabrykowane
(p³yty kana³owe) oraz gêsto¿ebrowe
(Akerman, Teriva, Fert, Ceram, Wiener-
berger), charakteryzuj¹ siê równ¹ po-
wierzchni¹ pod³ogi i sufitu oraz na tyle
du¿¹ noœnoœci¹, ¿e wzmacnianie ich zwy-
kle nie jest konieczne. Rzadko spotykane
izolacje termiczne najczêœciej trzeba
usun¹æ, ¿eby jak najbardziej ograniczyæ
gruboœæ stropu. Po wyrównaniu pod³o¿a
i przykryciu go foli¹ budowlan¹ mo¿na
uk³adaæ izolacjê akustyczn¹ z twardej
we³ny mineralnej (4 cm) lub styropianu
elastycznego gruboœci 33/30 mm (33 mm
to gruboœæ p³yt przed u³o¿eniem, 30 mm
– po wykonaniu wszystkich warstw pod-
³ogowych). Przed wykonaniem œlepej
pod³ogi nie wolno, oczywiœcie, zapo-
mnieæ o u³o¿eniu taœmy brzegowej �.

Zamiast p³yt OSB lub jastrychu gipso-
wego, na warstwie izolacji przeciwwilgo-
ciowej mo¿na wykonaæ zbrojon¹ wylew-
kê betonow¹ (szlichtê) gruboœci 4 cm.
Jednak taki podk³ad pod posadzkê jest
znacznie ciê¿szy i bardziej k³opotliwy do
wykonania. 

Stropy Kleina – sk³adaj¹ siê z belek
stalowych i p³yt ceglanych. Przy adaptacji
najczêœciej wymagaj¹ wzmocnienia kon-
strukcji. Maj¹ stosunkowo g³adk¹ po-
wierzchniê sufitu, ale bardzo nierówn¹
pod³ogi. Doœæ czêsto na stropie jest war-
stwa gliny lub ¿u¿la (izolacja), któr¹ za-
zwyczaj nale¿y usun¹æ. Powierzchniê
stropu mo¿na wyrównaæ – np. lekkim ke-

ramzytobetonem, który jest doœæ dobrym
materia³em izolacyjnym zarówno pod
wzglêdem termicznym jak i akustycznym
– aby nastêpnie wykonaæ pod³ogê p³ywa-
j¹c¹, tak jak na stropach ¿elbetowych.
Mo¿na równie¿ zrobiæ pod³ogê na lega-
rach. Jednak wtedy nale¿y pamiêtaæ, ¿eby
belki pod³ogowe le¿a³y na amortyzuj¹-
cych podk³adkach z twardej we³ny mine-
ralnej (gruboœci 4 cm) lub gumy (2 cm)
i w ¿aden sposób nie by³y zamocowane do
stalowych belek stropowych lub œcian �).
Przestrzeñ pod legarami powinna byæ wy-
pe³niona miêkk¹ we³n¹ mineraln¹, a do-
oko³a œcian musi byæ zamocowana taœma
brzegowa.
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œciana

belki stropowe

podk³adki z gumy lub filcu
gruboœci 1-2 cm uk³adane, gdy
trzeba zerwaæ pod³ogê z desek

deski lub p³yta OSB – mog¹ byæ
luŸno przybite do belek

stropowych, ich gruboœæ zale¿y
od rozstawu belek i obci¹¿enia

stropu

twarda we³na mineralna
gruboœci 4 cm

dwie warstwy p³yt OSB
najlepiej ró¿nej

gruboœci (np. 12 i 18 mm)
uk³adane na min. 7-cm zak³ad
i sklejone ze sob¹ – nie mog¹

byæ w ¿aden sposób mocowane
do konstrukcji stropu

posadzka np. z desek pod³ogowych

taœma brzegowa

uszczelka kauczukowa
pod coko³em cokó³ drewniany przyklejony lub

przybity do œciany
uszczelka polietylenowa pomiêdzy

coko³em, a æwieræwa³kiem

æwieræwa³ek przybity
do posadzki

we³na mineralna miêkka gruboœci 5-10 cm
sufit podwieszony

na przegubowych zawiesiach

taœma brzegowa

uszczelka polietylenowa
pod listwa maskuj¹c¹

listwa maskuj¹ca zamocowana
tylko do œciany lub tylko

do sufitu

styropian elastyczny gruboœci 33 mm
uk³adany z przesuniêciem spoin

dwie warstwy p³yt OSB gruboœci np.
12 i 18 mm uk³adane na zak³ad i sklejone ze

sob¹ – nie mog¹ byæ w ¿aden sposób
mocowane do konstrukcji stropu

posadzka np. z klepek
drewnianych

taœma brzegowa

uszczelka kauczukowa
pod coko³em

œciana

strop

� Izolacja akustyczna stropu drewnianego

� Izolacja akustyczna stropu betonowego

cokó³ drewniany przyklejony lub
przybity do œciany



Izolacja akustyczna œcian
dzia³owych
Na adaptowanych poddaszach œciany

dzia³owe najczêœciej wykonuje siê z p³yt
gipsowo-kartonowych mocowanych na
ruszcie stalowym lub drewnianym. G³ów-
nie dlatego, ¿e s¹ kilkakrotnie l¿ejsze od
œcian murowanych i praktycznie eliminuj¹
„roboty mokre”. Jednak trzeba zdawaæ so-
bie sprawê, ¿e rozwi¹zanie to ma równie¿
wady. Zawieszenie w dowolnie wybranym
miejscu ciê¿kiej szafki lub pó³ki z ksi¹¿ka-
mi mo¿e przysporzyæ sporo k³opotów, za-
trzaœniêcie drzwi np. spowodowane przeci¹-
giem mo¿e doprowadziæ do popêkania
wiotkich ok³adzin, no i jeszcze problemy
z ha³asem przenikaj¹cym przez œciany, naj-
czêœciej wynikaj¹ce z niedostatecznej wie-
dzy i doœwiadczenia wykonawców. (W tym
miejscu warto zaznaczyæ, ¿e wiêksze obci¹-
¿enia wytrzymuj¹ p³yty g-w). Przy monta¿u
lekkich œcianek dzia³owych z p³yt g-k war-
to œciœle przestrzegaæ kilku zasad:
■ w miejscu projektowanej œcianki do stro-
pów i œcian (szczególnie o du¿ej sztywnoœci)

trzeba przykleiæ taœmy z elastycznego mate-
ria³u gruboœci min. 5mm (zalecane 10 mm)
– gumy, pianki polietylenowej, poliuretano-
wej, korka itp.;
■ taœmy dylatacyjne powinny byæ ci¹g³e na

ca³ej d³ugoœci obwodu. Oznacza to, ¿e
wszelkie ³¹czenia (ciêcia) trzeba wykony-
waæ po skosie – pod k¹tem min. 45°;

■ ruszt konstrukcyjny musi mieæ mo¿li-
woœæ odkszta³ceñ, dlatego nale¿y przy-
krêcaæ go do pod³o¿a, stosuj¹c podk³adki
sprê¿yste; 

■ przy otworach drzwiowych konieczne
jest wzmocnienie i jednoczeœnie usztyw-
nienie s³upków za pomoc¹ dodatkowych
profili drewnianych lub stalowych;

■ s³upki poœrednie w rusztach stalowych
nie powinny byæ przykrêcane do profili
poziomych, a jedynie luŸno w³o¿one
w wyznaczone miejsca (usztywnione s¹
dopiero po przykrêceniu p³yt g-k);

■ p³yt gipsowo-kartonowych nie nale¿y
przykrêcaæ do dolnego profilu poziome-
go, a jedynie do s³upków oraz profilu „su-
fitowego”, bo dziêki temu mo¿liwa bê-
dzie „praca” œciany i zmniejszy siê ryzy-
ko jej uszkodzenia (pêkania ok³adzin);

■ p³yty gipsowo-kartonowe w ¿adnym
miejscu nie mog¹ dotykaæ sztywnych

œcian i stropów (trzeba zachowaæ odstêp
oko³o 10 mm), ale mog¹ opieraæ siê na ta-
œmie elastycznej (brzegowej);

■ p³yty we³ny mineralnej o gêstoœci
80 kg/m3 powinny mieæ gruboœæ przy-
najmniej 5 cm (zalecane 10 cm);

■ p³yty we³ny mineralnej musz¹ byæ do
siebie œciœle dopasowane, bo pozosta-
wienie przerw powoduje znaczne obni-
¿enie izolacyjnoœci akustycznej œciany.

Jednak to jeszcze nie wszystko. Nie
wolno zapomnieæ o precyzji wykonania
wszystkich prac, bowiem ka¿da pozostawio-
na szczelina, ka¿de sztywne po³¹czenie mo-
¿e doprowadziæ do istotnego pogorszenia
w³aœciwoœci akustycznych œciany. Poza tym,
œcian dzia³owych nie wolno stawiaæ na po-
sadzce, a tym bardziej na pod³odze p³ywaj¹-
cej. Konieczne jest zamocowanie jej do kon-
strukcji stropu �. Warto te¿ wiedzieæ, ¿e
zastosowanie podwójnej obustronnej ok³a-
dziny gipsowo-kartonowej powoduje doœæ
znaczne zwiêkszenie izolacyjnoœci aku-
stycznej lekkich œcian dzia³owych.

Doprowadzenie instalacji
Przy adaptacji poddasza, ju¿ w fazie

projektowej trzeba przewidzieæ, w jaki spo-
sób bêd¹ ogrzewane dodatkowe pomiesz-
czenia (czy kocio³ c.o. ma rezerwê mocy)
oraz czy przydzia³ mocy lub ciœnienie wody
w instalacji bêd¹ wystarczaj¹ce. Natomiast
samo rozprowadzenie przewodów instala-
cyjnych i monta¿ armatury najczêœciej nie
stanowi¹ ¿adnego problemu. Tym bardziej,
¿e w celu ograniczenia kosztów i uproszcze-
nia robót najczêœciej wykorzystuje siê ist-
niej¹ce piony instalacyjne. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e na poddaszu, zwykle o drew-
nianej konstrukcji noœnej, przewody insta-
lacji elektrycznej nale¿y prowadziæ w rur-
kach ochronnych (tzw. peszelach). Nato-
miast sztywne przewody wodoci¹gowe, ka-
nalizacyjne i centralnego ogrzewania (jeœli
wystêpuj¹) musz¹ mieæ mo¿liwoœæ od-
kszta³ceñ termicznych przy przejœciu przez
strop. Dlatego, niezbêdne jest zamontowa-
nie odpowiednich przepustów (rur stalo-
wych lub z PVC o œrednicy wiêkszej o 2-
4 cm od przewodów instalacyjnych). Warto
te¿ rozwa¿yæ zastosowanie ciê¿kich rur ka-
nalizacyjnych (kamionkowych lub ¿eliw-
nych), bo dziêki temu zmniejszy siê ha³as
powodowany przy spuszczaniu wody.
Ewentualnie rury z PVC mo¿na zaizolowaæ
kilkucentymetrow¹ warstw¹ we³ny mine-
ralnej i obudowaæ œciank¹.                         �
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we³na mineralna
gruboœci 5-10 cm

p³yta ceglana

p³yta OSB lub sklejka
o gruboœci

dostosowanej do
rozstawu legarów
i przewidywanych

obci¹¿eñ

posadzka np. z wyk³adziny
dywanowej

keramzyt, miêkka
lub granulowana
we³na mineralna

podk³adka z gumy
lub filcu gruboœci 2 cm

taœma brzegowa

belki stalowe

œciana

cokó³ drewniany przyklejony lub przybity
do œciany (wyk³adzina stanowi dylatacjê)

� Izolacja akustyczna stropu Kleina

legary
drewniane

� Lekka œcianka dzia³owa na stropie poddasza

stro
p betonowy we³na mineralna lub

styropian elastyczny

dwie warstwy p³yt OSB

posadzka np. z desek pod³ogowych

taœma brzegowa

uszczelka kauczukowa pod coko³em

cokó³ drewniany przyklejony lub przybity
do œcianki dzia³owej

æwieræwa³ek przybity do posadzki,
a uszczelka polietylenowa pomiêdzy

nim a coko³em

taœma elastyczna

dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych
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