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¥CIANY
I STROPY
Stropy
Stanisïaw Gawron

Projektowanie
i wykonywanie
stropów to zadania
dla specjalistów, dlatego
nie znajdÈ tu Pañstwo
sposobów obliczania
takich konstrukcji
ani teĝ recept na ich
zbrojenie, betonowanie
czy usztywnianie.
PostanowiliĂmy
w zamian rozwikïaÊ
wÈtpliwoĂci uczestników
forum naszego
miesiÚcznika, dotyczÈce
stropów.
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Wpraktyce
Istnieje wiele rodzajów
w stropów
stropów, ale w budownictwie jednorodzinnym stosuje siÚ
tylko niektóre z nich jako konstrukcje ĝelbetowe – najczÚĂciej stropy gÚstoĝebrowe
i pïytowo-ĝebrowe, monolityczne oraz prefabrykowane z pïyt kanaïowych.
W domach o konstrukcji drewnianej stosuje siÚ zaĂ wyïÈcznie stropy drewniane
belkowe lub belkowo-pïytowe.
Najpopularniejsze rodzaje stropów przedstawiliĂmy schematycznie na rysunkach
i opatrzyliĂmy zwiÚzïym opisem.

Czy moĝna w domu wykonaÊ inny strop niĝ zaïoĝono
w projekcie?
Bez konsultacji z architektem lub konstruktorem nie wolno dokonywaÊ ĝadnych
zmian w projekcie stropu, zatem nie moĝna zmieniaÊ nie tylko jego rodzaju, ale teĝ
jego gruboĂci, zbrojenia, sposobu oparcia i zakotwienia ani teĝ rozmieszczenia na
stropie staïych elementów, które go obciÈĝajÈ.
Nie wolno zatem sugerowaÊ siÚ radami wykonawców, nawet jeĂli zapewniajÈ, ĝe zmodyfikowany strop bÚdzie tañszy czy trwalszy od opisanego w projekcie.
Konsekwencje takich zmian mogÈ mieÊ róĝny zakres: od nierównej powierzchni
stropu, przez nadmierne ugiÚcia aĝ do przeciÈĝenia, a w skrajnej sytuacji – nawet
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fot. Kratbet

Sïowniczek
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Szalunkowe pïyty stropowe typu filigran;
zalewanie stropu betonem

fot. Wienerberger

Strop gÚstoĝebrowy

Klawiszowanie – niezaleĝne od siebie ugiÚcia nieusztywnionych belek stropowych, np. ĝebrem rozdzielczym, spowodowane nierównomiernym obciÈĝeniem. Klawiszowanie prowadzi do powstawania charakterystycznych rys.
Wymian – krótka belka na krawÚdzi otworu w stropie, przejmujÈca obciÈĝenia z przeciÚtej
belki i przekazujÈca je na te sÈsiednie (nieprzeciÚte).
Stempel – sïup tymczasowo podpierajÈcy strop; zabezpiecza przed jego zerwaniem.
Wieniec stropowy – belki ĝelbetowe poprowadzone wzdïuĝ Ăcian zewnÚtrznych i wewnÚtrznych oraz na podciÈgach tak, ĝe tworzÈ zamkniÚty obwód (dlatego zwane sÈ
teĝ belkami obwodowymi). Wieniec peïni funkcjÚ opaski spinajÈcej Ăciany domu.
W nim teĝ kotwi siÚ konstrukcjÚ stropowÈ, dla której wieniec jest
usztywnieniem. NajczÚĂciej stosuje siÚ wieñce o przekroju 20 × 20 cm
i 25 × 25 cm. Zbroi siÚ je poprzecznie 3 lub 4 prÚtami Ărednicy
10–12 mm, poïÈczonymi strzemionami Ărednicy 6 mm
(od 3 do 4 strzemion na 1 metr dïugoĂci
wieñca).
¿ebra rozdzielcze – ĝebra prostopadïe
do belek (ĝeber) stropowych, stosowane w stropach ĝelbetowych i gÚstoĝebrowych, których rozpiÚtoĂÊ przekracza 4 m. Wykonane w Ărodkowej czÚĂci
stropu zapobiegajÈ klawiszowaniu, czyli niezaleĝnemu uginaniu siÚ belek stropowych pod obciÈĝeniem.

zawalenia siÚ stropu (na przykïad po uïoĝeniu grubszej niĝ projektowana warstwy betonu).

fot. Leier

Czy moĝna przenieĂÊ Ăciany
dziaïowe w inne miejsce niĝ
przewidziane w projekcie?
Pïyta stropowa typu filigran – wykorzystywana
przy wykonywaniu stropów monolitycznych
w systemie szalunków traconych

fot. Mitek Industries

Prefabrykowane drewniane belki stropowe

Taka potrzeba rodzi siÚ czÚsto wtedy,
gdy stanÈ juĝ Ăciany domu i przyszli
mieszkañcy zaczynajÈ dostrzegaÊ to, co
trudno im byïo odczytaÊ w projekcie.
Zmiany poïoĝenia Ăcian dziaïowych
sÈ moĝliwe, ale pod warunkiem
odpowiedniego przystosowania do tego
konstrukcji stropu, na którym majÈ stanÈÊ.
W najczÚĂciej wykonywanych w domach
jednorodzinnych stropach gÚstoĝebrowych
konieczna bÚdzie zmiana poïoĝenia belek
zaprojektowanych pod te Ăciany. Moĝna
teĝ wykonaÊ belki na istniejÈcym stropie, i na nich postawiÊ ĂcianÚ dziaïowÈ.
AlternatywÈ jest zmiana konstrukcji
Ăcian dziaïowych z ciÚĝkich murowanych
na lekkie szkieletowe: wtedy prawdopodobnie zmiana stropu nie bÚdzie
konieczna.
Jednak takÈ decyzjÚ moĝe podjÈÊ jedynie
konstruktor.

Czy strop moĝe mieÊ
niewystarczajÈcÈ noĂnoĂÊ?
Stropy w domach jednorodzinnych przystosowane sÈ do obciÈĝeñ uĝytkowych o wartoĂci 1,5 kN/m2. Wystarcza to w zupeïnoĂci
w standardowo uĝytkowanym domu i nie ma
potrzeby wzmacniania ich, zwïaszcza ĝe niektóre konstrukcje pozwalajÈ na przeniesienie
znacznie wiÚkszych obciÈĝeñ.
KoniecznoĂÊ wzmocnienia stropów zachodzi zatem jedynie w przypadku ich wadliwego wykonania lub wykorzystania na
ostatniej kondygnacji na cele mieszkalne (poddasze uĝytkowe). Wybór sposobu
wzmocnienia zaleĝy od konstrukcji stropu
i jego stanu i w ogólnym zarysie polega na
utworzeniu nowej warstwy stropowej w postaci monolitycznej wylewki ĝelbetowej lub
wykonaniu ĝeber wzmacniajÈcych.
Niekiedy stosuje siÚ równieĝ wykonanie
podciÈgu zmniejszajÈcego rozpiÚtoĂÊ stropu opartego na wewnÚtrznych Ăcianach noĂnych lub sïupach.
Przy adaptacji strychu na cele mieszkalne moĝna teĝ odciÈĝyÊ istniejÈcy strop przez
usuniÚcie ciÚĝkiej warstwy ĝuĝla, który
dawniej peïniï rolÚ ocieplenia sufitu. Jako
wypeïnienie (strop miÚdzy piÚtrami nie wy-
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Zmiana poïoĝenia Ăcian dziaïowych w gotowym
domu jest moĝliwa, np. przez zastosowanie
szkieletowej konstrukcji Ăcian

Prawidïowo wykonany strop jest standardowo
przystosowany do obciÈĝeñ uĝytkowych
o wartoĂci 150 kg/m2. Jego wzmocnienie jest
jednak w pewnych sytuacjach konieczne, np. gdy
nieuĝytkowe poddasze chcemy przeznaczyÊ na
cele mieszkalne

Bez konsultacji z architektem lub konstruktorem nie wolno dokonywaÊ ĝadnych zmian
w projekcie stropu

Najpopularniejsze rodzaje stropów
stosowane w budownictwie jednorodzinnym
STROPY ¿ELBETOWE G}STO¿EBROWE
Wypeïnieniem sÈ pustaki ceramiczne. W domach jednorodzinnych najczÚĂciej stosowane
sÈ stropy gÚstoĝebrowe typu teriva. Dzieje siÚ tak gïównie ze wzglÚdu na dostÚpnoĂÊ materiaïów do ich budowy (elementy proponujÈ lokalne wytwórnie) i stosunkowo proste wykonanie. DostÚpne sÈ w wielu odmianach róĝniÈcych siÚ noĂnoĂciÈ uĝytkowÈ, rozpiÚtoĂciÈ, rozstawieniem belek i rodzajem elementów wypeïniajÈcych. Prefabrykowane belki noĂne peïniÈ
rolÚ ĝeber rozstawionych co 45–60 cm, a przestrzeñ miÚdzy nimi wypeïniajÈ pustaki z keramzytobetonu, ĝuĝlobetonu, ceramiki lub betonu komórkowego. Ich wysokoĂÊ konstrukcyjna
wynosi 24–30 cm, a rozpiÚtoĂÊ siÚga do 7,8 m. Belki w zaleĝnoĂci od potrzeb moĝna skracaÊ
– co uïatwia wykonanie nieregularnych zarysów stropu. W miejscach o skumulowanych obciÈĝeniach, np. pod Ăciankami dziaïowymi, belki noĂne ukïada siÚ obok siebie, co tworzy ĝebro o podwyĝszonej wytrzymaïoĂci. Przy rozpiÚtoĂciach powyĝej 4 m tworzone jest równieĝ
poprzeczne ĝebro rozdzielcze zapobiegajÈce klawiszowaniu. Belki i pustaki ukïada siÚ rÚcznie na wypoziomowanych podporach w rozstawie co ok. 1,5 m, a nastÚpnie zalewa betonem
klasy B 20 tworzÈcym jednoczeĂnie warstwÚ nadbetonu o gruboĂci 4–5 cm.

nadbeton

fot. M. Szymanik

fot. Rigips
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maga ocieplenia) moĝna zastosowaÊ w to
miejsce pïyty styropianowe, a zamiast jastrychu podïogowego uïoĝyÊ podïogÚ drewnianÈ na legarach.

Czy w nowo budowanym
domu moĝna postawiÊ ĂcianÚ
dziaïowÈ, której nie byïo
w projekcie?
Dodatkowe Ăciany dziaïowe moĝna ustawiaÊ tylko na niektórych stropach prefabrykowanych. Stropy monolityczny i filigran
mogÈ byÊ tak zaprojektowane, by przenosiïy obciÈĝenia od Ăcian dziaïowych lub
nie – decyzjÚ zawsze podejmuje konstruktor, wprowadzajÈc zmiany do projektu. Na
wszystkich pozostaïych stropach zmiany takie wymagajÈ odpowiedniego przystosowania konstrukcji stropu – na przykïad przez
podwojenie pod ĂcianÈ belek stropowych
lub zastosowanie wzdïuĝ niej dodatkowego
ĝebra o odpowiednim zbrojeniu.
Przystosowanie konstrukcji stropu do nowych, nieprzewidzianych w projekcie obciÈĝeñ, jakimi sÈ Ăciany dziaïowe, naleĝy
pozostawiÊ konstruktorowi – kaĝda niefachowa decyzja moĝe bowiem zakoñczyÊ siÚ
katastrofÈ budowlanÈ.

Jak bezpiecznie wykuÊ otwór
w stropie?

prefabrykowana
belka stropowa

pustaki stropowe
z keramzytobetonu,
ĝuĝlobetonu, ceramiki
lub betonu komórkowego
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Stopieñ trudnoĂci wykucia otworu w stropie
zaleĝy od jego rozmiarów.
Niewielki otwór – np. przejĂcie na rurÚ
wodociÈgowÈ czy kanalizacyjnÈ nie stanowi
zazwyczaj ĝadnego problemu.
W stropach prefabrykowanych z pïyt kanaïowych moĝna wierciÊ otwory o Ărednicy do 12 cm, ale tylko przez kanaïy, nie naruszajÈc przegród miÚdzy nimi, bo tamtÚdy

wieniec ĝelbetowy
1–2/2009
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STROPY ¿ELBETOWE MONOLITYCZNE
MogÈ byÊ zbrojone jednokierunkowo lub krzyĝowo.
Stropy monolityczne wylewane sÈ na budowie i stosowane gïównie w przypadku skomplikowanego zarysu stropu i przy duĝych jego rozpiÚtoĂciach. Zawsze projektowane sÈ indywidualnie, a ich wysokoĂÊ konstrukcyjna wynosi z reguïy 12–16 cm. Takie stropy sÈ doĂÊ pracochïonne w wykonaniu, gdyĝ wymagajÈ wykonania peïnego zbrojenia, a takĝe opartego na
stemplach szalunku. Do ich wykonania najlepiej uĝyÊ systemowych deskowañ wielokrotnego uĝycia, co skraca czas wykonania i zapewnia uzyskanie gïadkiej i równej spodniej jego
powierzchni. Ze wzglÚdu na gÚste rozmieszczenie zbrojenia juĝ w czasie wykonywania stropu naleĝy przewidzieÊ miejsca, gdzie bÚdÈ potrzebne przekucia (w tych miejscach wstawia
siÚ wkïadki ze styropianu).

fot. Xella

warstwa
izolacji
akustycznej
Beton w stropie peïni waĝnÈ rolÚ konstrukcyjnÈ
– dlatego wszystkie czynnoĂci z nim zwiÈzane
powinien wykonywaÊ fachowiec. Istotne jest
tu bowiem nie tylko prawidïowe przygotowanie
mieszanki, ale takĝe jej uïoĝenie oraz pielÚgnacja
wiÈĝÈcego betonu; Ăwieĝo uïoĝonÈ mieszankÚ
betonowÈ trzeba systematycznie polewaÊ wodÈ.
W upalne dni powierzchniÚ stropu warto przykryÊ
foliÈ, co zapobiegnie intensywnemu parowaniu
wody

posadzka

warstwa
betonu

jastrych

przebiega zbrojenie stropu. W stropach zespolonych typu filigran moĝna wywierciÊ
otwory Ărednicy do 20 cm, pod warunkiem
ĝe nie naruszy siÚ zbrojenia (oczywiĂcie nie
powinniĂmy wykonywaÊ ich samodzielnie).
WiÚksze otwory, na przykïad na schody lub kilka przewodów kominowych, wykonuje siÚ z uwzglÚdnieniem konstrukcji stropu. O sposobie wykonania otworu
i wzmocnienia stropu wokóï niego powinien

zbrojenie dolne

wieniec
stropowy

STROPY TYPU FILIGRAN
Ze wzglÚdu na nieliczne firmy zajmujÈce siÚ ich produkcjÈ oraz wymóg zatrudnienia fachowej ekipy do ich uïoĝenia takie stropy stosowane sÈ stosunkowo rzadko, a koszty ich wykonania przewyĝszajÈ inne rozwiÈzania. Stropy typu filigran sÈ czÚĂciowo prefabrykowane w postaci pïyt peïniÈcych teĝ funkcjÚ tzw. szalunku traconego. Pïyty o szerokoĂci do 2,5 m oraz
gruboĂci 5–6 cm ukïadane sÈ děwigiem na regulowanych podporach systemowych, a nastÚpnie dozbrajane prÚtami poprzecznymi i wzdïuĝnymi. Kolejny etap to zabetonowanie stropu
do przewidzianej w projekcie gruboĂci.

Potrzeba wykonania otworu w stropie moĝe
zajĂÊ np. przy adaptacji poddasza na cele
uĝytkowe, kiedy konieczne bÚdzie poprowadzenie
schodów. Wszelkie decyzje dotyczÈce
wykonania otworu moĝe podjÈÊ jedynie
konstruktor

jastrych

warstwa
wyrównawcza

fot. Oman

warstwa
betonu
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pïyta ĝelbetowa samonoĂna
usztywniona strzemionami
i prÚtami zbrojeniowymi

wieniec
stropowy
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STROPY DREWNIANE
Belki mogÈ byÊ klejone lub wykonane z litego drewna.
Stropy drewniane – wykonywane sÈ gïównie w domach o konstrukcji drewnianej szkieletowej lub z bali, ale takĝe jako stropy oddzielajÈce poddasze nieuĝytkowe w domach murowanych. Do ich budowy uĝywa siÚ elementów z drewna litego, klejonego lub prefabrykatów
z pïyt OSB. MajÈ one postaÊ ĝeber o gruboĂci 5–6 cm bÈdě belek o przekroju prostokÈtnym
albo dwuteowym. Niezaleĝnie od rodzaju uĝytych materiaïów ich budowa jest bardzo podobna, przy czym ĝebra rozstawiane sÈ w maïych odstÚpach 50–60 cm, natomiast belki powyĝej
1 m. Poszycie stropu wykonuje siÚ z pïyt OSB lub desek, a przestrzeñ miÚdzy belkami wypeïnia materiaïem wyciszajÈcym (weïnÈ mineralnÈ). Niekiedy stropy drewniane budowane sÈ
jako „nagie” – z widocznymi belkami i w tym przypadku przed ich zamontowaniem powinny
byÊ one ostrugane i wstÚpnie polakierowane.
pïyta OSB

posadzka

izolacja akustyczna
z weïny mineralnej
pïyta wiórowa
weïna
mineralna

pïyta g-k

STROPY ZE ZBROJONYCH PYT Z LEKKIEGO BETONU NA BELKACH STALOWYCH
Obecnie wykonywane sÈ jedynie podczas remontów ze wzglÚdu na ïatwoĂÊ montaĝu.
Ksztaïtowniki dwuteowe o dobranej w projekcie wysokoĂci rozmieszczone sÈ w odstÚpach
co 1,2–1,5 m, a pola miÚdzy nimi wypeïniane sÈ prefabrykowanymi pïytami ĝelbetowymi lub
zbrojone i zalewane betonem. GruboĂÊ pïyt wypeïniajÈcych nie przekracza 10 cm – konieczne jest wiÚc wypeïnienie pozostaïej gruboĂci stropu do wierzchu belek noĂnych, do czego
uĝywa siÚ lekkiego kruszywa keramzytowego lub pïyt styropianowych.
posadzka

izolacja
akustyczna
ze styropianu
warstwa
podkïadowa
styropian
ksztaïtownik
dwuteowy

podkïad
betonowy
BUDUJEMY DOM
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Co zrobiÊ ze ěle
zabetonowanym stropem?
Beton, który w postaci mieszanki ukïada siÚ
na belkach i pustakach, pïytach filigran czy
teĝ na peïnym deskowaniu z uïoĝonym na
nim zbrojeniem, po stwardnieniu i zwiÈzaniu peïni w stropie funkcjÚ konstrukcyjnÈ.
Dlatego teĝ waĝne jest umiejÚtne i staranne
ukïadanie mieszanki, a póěniej – odpowiednie pielÚgnowanie wiÈĝÈcego betonu.
Betonowanie wykonane w zbyt niskiej
temperaturze, uĝycie mieszanki o nieodpowiednim skïadzie lub dopuszczenie do
przesuszenie betonu podczas wiÈzania
– to bïÚdy, które mogÈ spowodowaÊ obniĝenie wytrzymaïoĂci betonu w stosunku
do zaïoĝeñ przyjÚtych przez konstruktora.

jastrych

106

zdecydowaÊ konstruktor; najlepiej teĝ, by to
on nadzorowaï przebieg robót. JeĂli szerokoĂÊ otworu jest wiÚksza niĝ rozstaw belek
stropowych, konieczne bÚdzie wykonanie
wymianów, czyli belek poprzecznych zastÚpujÈcych przeciÚtÈ belkÚ stropowÈ.
NajczÚĂciej stosowane – stropy gÚstoĝebrowe majÈ rozstaw belek 45–60 cm, co nie
wystarcza do wykonania w takim stropie
wygodnych schodów bez przeciÚcia i usuniÚcia fragmentu przynajmniej jednej belki. Przed wyciÚciem otworu – do czasu wykonania nowej konstrukcji stropu i schodów
– ten fragment stropu wymaga podstemplowania, aby zabezpieczyÊ przed moĝliwoĂciÈ
powstania odksztaïceñ.
W stropach belkowych duĝe otwory wymagajÈ zastosowania wymianów, które powinien zaprojektowaÊ konstruktor. JeĂli
w otworze majÈ siÚ znaleěÊ schody, konstruktor bÚdzie musiaï sprawdziÊ noĂnoĂÊ
belek stropowych, które bÚdÈ przenosiÊ
obciÈĝenie z przeciÚtej belki lub belek
przekazywane na nie przez wymiany.
Aby dodatkowe obciÈĝenie belek byïo
moĝliwie niewielkie schody powinny byÊ
lekkie – najlepiej drewniane lub stalowo-drewniane.
W stropach na belkach stalowych z pïytÈ Kleina wypeïniajÈcÈ przestrzeñ miÚdzy
belkami dwuteowymi otwór na schody najlepiej umieĂciÊ miÚdzy sÈsiednimi belkami,
aby nie trzeba byïo przecinaÊ belek i montowaÊ wymianów. Naleĝy wówczas wstawiÊ
jedynie belki ograniczajÈce dïugoĂÊ otworu,
z których jedna bÚdzie podporÈ dla projektowanych schodów. Takie rozwiÈzanie dotyczy wszystkich stropów belkowych, jeĂli ich
rozstaw pozwala na uzyskanie wymaganej
szerokoĂci schodów (ponad 80 cm).
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JeĂli warstwa nadbetonu, jak nazywa siÚ
betonowanÈ na budowie czÚĂÊ konstrukcji stropu, po zwiÈzaniu budzi wÈtpliwoĂci (mocno pyli lub kruszy siÚ, odsïaniajÈc
zbrojenie), powinna zostaÊ oceniona przez
rzeczoznawcÚ. JeĂli okaĝe siÚ nieodpowiednia, trzeba jÈ bÚdzie w caïoĂci
usunÈÊ.

fot. Xella

W starych domach stropy miÚdzypiÚtrowe
wykonywane byïy czÚsto na belkach drewnianych, które z czasem straciïy swojÈ wytrzymaïoĂÊ na skutek korozji biologicznej, w zwiÈzku z czym groĝÈ zawaleniem
– w takich przypadkach konieczna bÚdzie
wymiana. Moĝe ona okazaÊ siÚ niezbÚdna takĝe przy adaptacji poddasza na cele
mieszkalne, jeĂli ekspertyza wykaĝe, ĝe
nie zapewnia on dostatecznej wytrzymaïoĂci dla przewidywanych obciÈĝeñ uĝytkowych. W takich sytuacjach najczÚĂciej
wykonywane sÈ stropy na belkach stalo-

Do wykonania niektórych stropów
(z prefabrykowanych pïyt) konieczne jest
wynajÚcie děwigu. CzÚsto inwestorzy, chcÈc
pominÈÊ koszty wynajmu děwigu rezygnujÈ z tych
stropów – tymczasem w ostatecznym rozrachunku
sÈ one najtañsze, szybkie w montaĝu, ich ciÚĝar
zapewnia dobre tïumienie haïasów.
Koszt zaĂ wynajmu děwigu nie powinien
przekroczyÊ 500 zï

Stropy drewniane projektowane sÈ do konkretnych domów – nie stosuje siÚ w tym przypadku
gotowych konstrukcji
wych dwuteowych, zwïaszcza wtedy, gdy
ze wzglÚdu na dostÚpnoĂÊ zastosowanie innych stropów nie jest moĝliwe. GïównÈ zaletÈ takiego stropu jest moĝliwoĂÊ wniesienia belek, np. przez okno, a w skrajnie

INFO RYNEK

fot. Paulmann

Czy moĝna wymieniÊ
uszkodzony strop drewniany
miÚdzy piÚtrami?

niekorzystnych warunkach równieĝ dostarczenie ich w krótszych odcinkach, które moĝna póěniej zespawaÊ. Innym plusem
tego rozwiÈzania jest brak koniecznoĂci
wykonywania podpór montaĝowych, które

Zniszczone miÚdzypiÚtrowe stropy drewniane
najlepiej zastÈpiÊ stropem na belkach stalowych
dwuteowych. O tym, czy rzeczywiĂcie trzeba je
wymieniÊ powinien zadecydowaÊ fachowiec.
Odkryte stropy drewniane sÈ bowiem coraz
bardziej popularne i szkoda pozbywaÊ siÚ ich bez
przeprowadzonej przez fachowca diagnozy

z kolei mogïyby nadmiernie obciÈĝaÊ strop
znajdujÈcy siÚ niĝej.
Belki stalowe umoĝliwiajÈ teĝ poïÈczenie
ich z zewnÚtrznym wieñcem spinajÈcym,
jeĂli w budynku nie zostaï on wykonany.
Wypeïnienie przestrzeni miÚdzy belkami
moĝna wykonaÊ z prefabrykowanych pïyt
ĝelbetowych ukïadanych „na sucho” lub
w formie monolitycznej pïyty ĝelbetowej
wylewanej w deskowaniu podwieszonym
pod belkami.

Ile kosztuje strop?

Zaïoĝenie: strop przejmujÈcy obciÈĝenia ok. 150 kg/m2, standard w domach jednorodzinnych
G}STO¿EBROWY
(najpopularniejszy w domach jednorodzinnych)
z wypeïnieniem ceramicznym, keramzytobetonowym
maksymalna rozpiÚtoĂÊ: 7,8 m
gruboĂÊ: 24–32 cm
waga: 250–300 kg/m2
materiaïy: 90–120 zï/m2
robocizna: 35–50 zï/m2
razem: 125–170 zï/m2

KANAOWY, TZW. PYTA ¿ERASKA
(sporadycznie stosowany w domach jednorodzinnych)
maksymalna rozpiÚtoĂÊ: do 6 m
gruboĂÊ: 24 cm
waga: 250–300 kg/m2

¿EBROWY
(do domów szkieletowych)
maksymalna rozpiÚtoĂÊ: 6 m
gruboĂÊ: 15 cm
waga: 25–45 kg/m2

materiaïy: 80–120 zï/m2
robocizna: 10–20 zï/m2
razem: 90–140 zï/m2

materiaïy: 60–100 zï/m2
robocizna: 20–35 zï/m2
razem: 80–135 zï/m2

TYPU FILIGRAN
(czÚsto spotykany w domach jednorodzinnych)
maksymalna rozpiÚtoĂÊ: do 12 m
gruboĂÊ: 12–16 cm
waga: 220–330 kg/m2

BELKOWY
(do domów drewnianych, remontowanych,
murowanych)
maksymalna rozpiÚtoĂÊ: 6 m
gruboĂÊ: 18–25 cm
waga: 25–40 kg/m2

materiaïy: 150–200 zï/m2
robocizna: 40–50 zï/m2
razem: 190–250 zï/m2

materiaïy: 50–85 zï/m2
robocizna: 20–35 zï/m2
razem: 70–120 zï/m2

– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
KRATBET
LEIER
MITEK INDUSTRIES
OMAN
RIGIPS

022 789 75 75
055 272 32 12
076 862 89 88
032 415 18 08
022 457 14 57
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www.kratbet.pl
www.leier.pl
www.mitek.pl
www.oman.pl
www.rigips.pl

SOLBET KOLBUSZOWA 017 227 14 44

www.solbet-kolbuszowa.com.pl

TECHBUD

012 630 23 44

www.techbud.com.pl

WIENERBERGER

022 514 21 00

www.wienerberger.pl

XELLA

801 122 227

www.xella.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!
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