
Projektowanie 

i wykonywanie 

stropów to zadania 

dla specjalistów, dlatego 

nie znajd  tu Pa stwo 

sposobów obliczania 

takich konstrukcji 

ani te  recept na ich 

zbrojenie, betonowanie 

czy usztywnianie. 

Postanowili my 

w zamian rozwik a

w tpliwo ci uczestników 

forum naszego 

miesi cznika, dotycz ce

stropów.

RAPORT
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Stropy

Stanis aw Gawron

W
Istnieje wiele rodzajów stropów, ale w budownictwie jednorodzinnym stosuje si

tylko niektóre z nich jako konstrukcje elbetowe – najcz ciej stropy g sto ebrowe 

i p ytowo- ebrowe, monolityczne oraz prefabrykowane z p yt kana owych. 

W domach o konstrukcji drewnianej stosuje si  za  wy cznie stropy drewniane 

belkowe lub belkowo-p ytowe. 

Najpopularniejsze rodzaje stropów przedstawili my schematycznie na rysunkach 

i opatrzyli my zwi z ym opisem.

Czy mo na w domu wykona  inny strop ni  za o ono 
w projekcie? 
Bez konsultacji z architektem lub konstruktorem nie wolno dokonywa adnych 

zmian w projekcie stropu, zatem nie mo na zmienia  nie tylko jego rodzaju, ale te

jego grubo ci, zbrojenia, sposobu oparcia i zakotwienia ani te  rozmieszczenia na 

stropie sta ych elementów, które go obci aj .

Nie wolno zatem sugerowa  si  radami wykonawców, nawet je li zapewnia-

j , e zmodyfikowany strop b dzie ta szy czy trwalszy od opisanego w projekcie. 

Konsekwencje takich zmian mog  mie  ró ny zakres: od nierównej powierzchni 

stropu, przez nadmierne ugi cia a  do przeci enia, a w skrajnej sytuacji – nawet 

fo
t.
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w stropów ale w budownictwie jednorodzinnym stosuje si

praktyce
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zawalenia si  stropu (na przyk ad po u o e-

niu grubszej ni  projektowana warstwy be-

tonu).

Czy mo na przenie ciany 
dzia owe w inne miejsce ni
przewidziane w projekcie? 
Taka potrzeba rodzi si  cz sto wtedy, 

gdy stan  ju ciany domu i przyszli 

mieszka cy zaczynaj  dostrzega  to, co 

trudno im by o odczyta  w projekcie. 

Zmiany po o enia cian dzia owych 

s  mo liwe, ale pod warunkiem 

odpowiedniego przystosowania do tego 

konstrukcji stropu, na którym maj  stan .

W najcz ciej wykonywanych w domach 

jednorodzinnych stropach g sto ebrowych 

konieczna b dzie zmiana po o enia belek 

zaprojektowanych pod te ciany. Mo na 

te  wykona  belki na istniej cym stro-

pie, i na nich postawi cian  dzia ow .

Alternatyw  jest zmiana konstrukcji 

cian dzia owych z ci kich murowanych 

na lekkie szkieletowe: wtedy prawdopo-

dobnie zmiana stropu nie b dzie 

konieczna. 

Jednak tak  decyzj  mo e podj  jedynie 

konstruktor.

Czy strop mo e mie
niewystarczaj c  no no ?
Stropy w domach jednorodzinnych przysto-

sowane s  do obci e  u ytkowych o war-

to ci 1,5 kN/m2. Wystarcza to w zupe no ci 

w standardowo u ytkowanym domu i nie ma 

potrzeby wzmacniania ich, zw aszcza e nie-

które konstrukcje pozwalaj  na przeniesienie 

znacznie wi kszych obci e .

Konieczno  wzmocnienia stropów za-

chodzi zatem jedynie w przypadku ich wa-

dliwego wykonania lub wykorzystania na 

ostatniej kondygnacji na cele mieszkal-

ne (poddasze u ytkowe). Wybór sposobu 

wzmocnienia zale y od konstrukcji stropu 

i jego stanu i w ogólnym zarysie polega na 

utworzeniu nowej warstwy stropowej w po-

staci monolitycznej wylewki elbetowej lub 

wykonaniu eber wzmacniaj cych. 

Niekiedy stosuje si  równie  wykonanie 

podci gu zmniejszaj cego rozpi to  stro-

pu opartego na wewn trznych cianach no-

nych lub s upach. 

Przy adaptacji strychu na cele mieszkal-

ne mo na te  odci y  istniej cy strop przez 

usuni cie ci kiej warstwy u la, który 

dawniej pe ni  rol  ocieplenia sufitu. Jako 

wype nienie (strop mi dzy pi trami nie wy-

 Szalunkowe p yty stropowe typu filigran; 
zalewanie stropu betonem

fo
t.

 K
ra
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Klawiszowanie – niezale ne od siebie ugi cia nieusztywnionych belek stropowych, np. e-

brem rozdzielczym, spowodowane nierównomiernym obci eniem. Klawiszowanie prowa-

dzi do powstawania charakterystycznych rys. 

Wymian – krótka belka na kraw dzi otworu w stropie, przejmuj ca obci enia z przeci tej

belki i przekazuj ca je na te s siednie (nieprzeci te).

Stempel – s up tymczasowo podpieraj cy strop; zabezpiecza przed jego zerwaniem.

Wieniec stropowy – belki elbetowe poprowadzone wzd u cian zewn trznych i we-

wn trznych oraz na podci gach tak, e tworz  zamkni ty obwód (dlatego zwane s

te  belkami obwodowymi). Wieniec pe ni funkcj  opaski spinaj cej ciany domu. 

W nim te  kotwi si  konstrukcj  stropow , dla której wieniec jest 

usztywnieniem. Najcz ciej stosuje si  wie ce o przekroju 20 × 20 cm 

i 25 × 25 cm. Zbroi si  je poprzecznie 3 lub 4 pr tami rednicy 

10–12 mm, po czonymi strzemionami rednicy 6 mm 

(od 3 do 4 strzemion na 1 metr d ugo ci

wie ca). 

ebra rozdzielcze – ebra prostopad e

do belek ( eber) stropowych, stosowa-

ne w stropach elbetowych i g sto e-

browych, których rozpi to  przekra-

cza 4 m. Wykonane w rodkowej cz ci

stropu zapobiegaj  klawiszowaniu, czy-

li niezale nemu uginaniu si  belek stro-

powych pod obci eniem.

S owniczek

 Strop g sto ebrowy

fo
t.

 T
e

c
h

b
u

d

 P yta stropowa typu filigran – wykorzystywana 
przy wykonywaniu stropów monolitycznych 
w systemie szalunków traconych

fo
t.

 L
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 Prefabrykowane drewniane belki stropowe

fo
t.
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maga ocieplenia) mo na zastosowa  w to 

miejsce p yty styropianowe, a zamiast ja-

strychu pod ogowego u o y  pod og  drew-

nian  na legarach.

Czy w nowo budowanym 
domu mo na postawi cian
dzia ow , której nie by o
w projekcie? 
Dodatkowe ciany dzia owe mo na usta-

wia  tylko na niektórych stropach prefabry-

kowanych. Stropy monolityczny i filigran 

mog  by  tak zaprojektowane, by przeno-

si y obci enia od cian dzia owych lub 

nie – decyzj  zawsze podejmuje konstruk-

tor, wprowadzaj c zmiany do projektu. Na 

wszystkich pozosta ych stropach zmiany ta-

kie wymagaj  odpowiedniego przystosowa-

nia konstrukcji stropu – na przyk ad przez 

podwojenie pod cian  belek stropowych 

lub zastosowanie wzd u  niej dodatkowego 

ebra o odpowiednim zbrojeniu. 

Przystosowanie konstrukcji stropu do no-

wych, nieprzewidzianych w projekcie ob-

ci e , jakimi s ciany dzia owe, nale y

pozostawi  konstruktorowi – ka da niefa-

chowa decyzja mo e bowiem zako czy  si

katastrof  budowlan .

Jak bezpiecznie wyku  otwór 
w stropie?
Stopie  trudno ci wykucia otworu w stropie 

zale y od jego rozmiarów. 

Niewielki otwór – np. przej cie na rur

wodoci gow  czy kanalizacyjn  nie stanowi 

zazwyczaj adnego problemu. 

W stropach prefabrykowanych z p yt ka-

na owych mo na wierci  otwory o redni-

cy do 12 cm, ale tylko przez kana y, nie na-

ruszaj c przegród mi dzy nimi, bo tamt dy

 Zmiana po o enia cian dzia owych w gotowym 
domu jest mo liwa, np. przez zastosowanie 
szkieletowej konstrukcji cian fo

t.
 M

. 
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Bez konsultacji z architektem lub konstruk-

torem nie wolno dokonywa adnych zmian 

w projekcie stropu

Prawid owo wykonany strop jest standardowo 
przystosowany do obci e  u ytkowych 
o warto ci 150 kg/m2. Jego wzmocnienie jest 
jednak w pewnych sytuacjach konieczne, np. gdy 
nieu ytkowe poddasze chcemy przeznaczy  na 
cele mieszkalne

STROPY ELBETOWE G STO EBROWE

Wype nieniem s  pustaki ceramiczne. W domach jednorodzinnych najcz ciej stosowane 

s  stropy g sto ebrowe typu teriva. Dzieje si  tak g ównie ze wzgl du na dost pno  mate-

ria ów do ich budowy (elementy proponuj  lokalne wytwórnie) i stosunkowo proste wykona-

nie. Dost pne s  w wielu odmianach ró ni cych si  no no ci  u ytkow , rozpi to ci , roz-

stawieniem belek i rodzajem elementów wype niaj cych. Prefabrykowane belki no ne pe ni

rol eber rozstawionych co 45–60 cm, a przestrze  mi dzy nimi wype niaj  pustaki z keram-

zytobetonu, u lobetonu, ceramiki lub betonu komórkowego. Ich wysoko  konstrukcyjna 

wynosi 24–30 cm, a rozpi to  si ga do 7,8 m. Belki w zale no ci od potrzeb mo na skraca

– co u atwia wykonanie nieregularnych zarysów stropu. W miejscach o skumulowanych ob-

ci eniach, np. pod ciankami dzia owymi, belki no ne uk ada si  obok siebie, co tworzy e-

bro o podwy szonej wytrzyma o ci. Przy rozpi to ciach powy ej 4 m tworzone jest równie

poprzeczne ebro rozdzielcze zapobiegaj ce klawiszowaniu. Belki i pustaki uk ada si  r cz-

nie na wypoziomowanych podporach w rozstawie co ok. 1,5 m, a nast pnie zalewa betonem 

klasy B 20 tworz cym jednocze nie warstw  nadbetonu o grubo ci 4–5 cm.

Najpopularniejsze rodzaje stropów 
stosowane w budownictwie jednorodzinnym

nadbeton

pustaki stropowe 

z keramzytobetonu, 

u lobetonu, ceramiki 

lub betonu komórkowego

prefabrykowana 

belka stropowa

wieniec elbetowy

BD1-2_stropy.indd 104BD1-2_stropy.indd   104 2008-12-18 22:37:182008-12-18   22:37:18



Stropy

przebiega zbrojenie stropu. W stropach ze-

spolonych typu filigran mo na wywierci

otwory rednicy do 20 cm, pod warunkiem 

e nie naruszy si  zbrojenia (oczywi cie nie 

powinni my wykonywa  ich samodzielnie). 

Wi ksze otwory, na przyk ad na scho-

dy lub kilka przewodów kominowych, wy-

konuje si  z uwzgl dnieniem konstruk-

cji stropu. O sposobie wykonania otworu 

i wzmocnienia stropu wokó  niego powinien 

fo
t.

 X
e

ll
a

Beton w stropie pe ni wa n  rol  konstrukcyjn
– dlatego wszystkie czynno ci z nim zwi zane 
powinien wykonywa  fachowiec. Istotne jest 
tu bowiem nie tylko prawid owe przygotowanie 
mieszanki, ale tak e jej u o enie oraz piel gnacja 
wi cego betonu; wie o u o on  mieszank
betonow  trzeba systematycznie polewa  wod .
W upalne dni powierzchni  stropu warto przykry
foli , co zapobiegnie intensywnemu parowaniu 
wody

fo
t.

 O
m

a
n

 Potrzeba wykonania otworu w stropie mo e
zaj  np. przy adaptacji poddasza na cele 
u ytkowe, kiedy konieczne b dzie poprowadzenie 
schodów. Wszelkie decyzje dotycz ce 
wykonania otworu  mo e podj  jedynie 
konstruktor

STROPY ELBETOWE MONOLITYCZNE 

Mog  by  zbrojone jednokierunkowo lub krzy owo.

Stropy monolityczne wylewane s  na budowie i stosowane g ównie w przypadku skompli-

kowanego zarysu stropu i przy du ych jego rozpi to ciach. Zawsze projektowane s  indywi-

dualnie, a ich wysoko  konstrukcyjna wynosi z regu y 12–16 cm. Takie stropy s  do  pra-

coch onne w wykonaniu, gdy  wymagaj  wykonania pe nego zbrojenia, a tak e opartego na 

stemplach szalunku. Do ich wykonania najlepiej u y  systemowych deskowa  wielokrotne-

go u ycia,  co skraca czas wykonania i zapewnia uzyskanie g adkiej i równej spodniej jego 

powierzchni. Ze wzgl du na g ste rozmieszczenie zbrojenia ju  w czasie wykonywania stro-

pu nale y przewidzie  miejsca, gdzie b d  potrzebne przekucia (w tych miejscach wstawia 

si  wk adki ze styropianu).

STROPY TYPU FILIGRAN 

Ze wzgl du na nieliczne firmy zajmuj ce si  ich produkcj  oraz wymóg zatrudnienia facho-

wej ekipy do ich u o enia takie stropy stosowane s  stosunkowo rzadko, a koszty ich wykona-

nia przewy szaj  inne rozwi zania. Stropy typu filigran s  cz ciowo prefabrykowane w po-

staci p yt pe ni cych te  funkcj  tzw. szalunku traconego. P yty o szeroko ci do 2,5 m oraz 

grubo ci 5–6 cm uk adane s  d wigiem na regulowanych podporach systemowych, a nast p-

nie dozbrajane pr tami poprzecznymi i wzd u nymi. Kolejny etap to zabetonowanie stropu 

do przewidzianej w projekcie grubo ci.

warstwa 

betonu

warstwa

izolacji 

akustycznej

zbrojenie dolne

jastrych

posadzka

wieniec 

stropowy

warstwa 

betonu

jastrych

p yta elbetowa samono na 

usztywniona strzemionami 

i pr tami zbrojeniowymi

warstwa 

wyrównawcza

wieniec 

stropowy
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zdecydowa  konstruktor; najlepiej te , by to 

on nadzorowa  przebieg robót. Je li szero-

ko  otworu jest wi ksza ni  rozstaw belek 

stropowych, konieczne b dzie wykonanie 

wymianów, czyli belek poprzecznych zast -

puj cych przeci t  belk  stropow .

Najcz ciej stosowane – stropy g sto e-

browe maj  rozstaw belek 45–60 cm, co nie 

wystarcza do wykonania w takim stropie 

wygodnych schodów bez przeci cia i usu-

ni cia fragmentu przynajmniej jednej bel-

ki. Przed wyci ciem otworu – do czasu wy-

konania nowej konstrukcji stropu i schodów 

– ten fragment stropu wymaga podstemplo-

wania, aby zabezpieczy  przed mo liwo ci

powstania odkszta ce .

W stropach belkowych du e otwory wy-

magaj  zastosowania wymianów, które po-

winien zaprojektowa  konstruktor. Je li 

w otworze maj  si  znale  schody, kon-

struktor b dzie musia  sprawdzi  no no

belek stropowych, które b d  przenosi

obci enie z przeci tej belki lub belek 

przekazywane na nie przez wymiany. 

Aby dodatkowe obci enie belek by o

mo liwie niewielkie schody powinny by

lekkie – najlepiej drewniane lub stalowo-

-drewniane.

W stropach na belkach stalowych z p y-

t  Kleina wype niaj c  przestrze  mi dzy 

belkami dwuteowymi otwór na schody naj-

lepiej umie ci  mi dzy s siednimi belkami, 

aby nie trzeba by o przecina  belek i mon-

towa  wymianów. Nale y wówczas wstawi

jedynie belki ograniczaj ce d ugo  otworu, 

z których jedna b dzie podpor  dla projek-

towanych schodów. Takie rozwi zanie doty-

czy wszystkich stropów belkowych, je li ich 

rozstaw pozwala na uzyskanie wymaganej 

szeroko ci schodów (ponad 80 cm).

Co zrobi  ze le 
zabetonowanym stropem?
Beton, który w postaci mieszanki uk ada si

na belkach i pustakach, p ytach filigran czy 

te  na pe nym deskowaniu z u o onym na 

nim zbrojeniem, po stwardnieniu i zwi za-

niu pe ni w stropie funkcj  konstrukcyjn .

Dlatego te  wa ne jest umiej tne i staranne 

uk adanie mieszanki, a pó niej – odpowied-

nie piel gnowanie wi cego betonu. 

Betonowanie wykonane w zbyt niskiej 

temperaturze, u ycie mieszanki o nieod-

powiednim sk adzie lub dopuszczenie do 

przesuszenie betonu podczas wi zania 

– to b dy, które mog  spowodowa  obni-

enie wytrzyma o ci betonu w stosunku 

do za o e  przyj tych przez konstruktora. 

STROPY DREWNIANE 

Belki mog  by  klejone lub wykonane z litego drewna. 

Stropy drewniane – wykonywane s  g ównie w domach o konstrukcji drewnianej szkiele-

towej lub z bali, ale tak e jako stropy oddzielaj ce poddasze nieu ytkowe w domach muro-

wanych. Do ich budowy u ywa si  elementów z drewna litego, klejonego lub prefabrykatów 

z p yt OSB. Maj  one posta eber o grubo ci 5–6 cm b d  belek o przekroju prostok tnym 

albo dwuteowym. Niezale nie od rodzaju u ytych materia ów ich budowa jest bardzo podob-

na, przy czym ebra rozstawiane s  w ma ych odst pach 50–60 cm, natomiast belki powy ej

1 m. Poszycie stropu wykonuje si  z p yt OSB lub desek, a przestrze  mi dzy belkami wype -

nia materia em wyciszaj cym (we n  mineraln ). Niekiedy stropy drewniane budowane s

jako „nagie” – z widocznymi belkami i w tym przypadku przed ich zamontowaniem powinny 

by  one ostrugane i wst pnie polakierowane.

STROPY ZE ZBROJONYCH P YT Z LEKKIEGO BETONU NA BELKACH STALOWYCH

Obecnie wykonywane s  jedynie podczas remontów ze wzgl du na atwo  monta u. 

Kszta towniki dwuteowe o dobranej w projekcie wysoko ci rozmieszczone s  w odst pach 

co 1,2–1,5 m, a pola mi dzy nimi wype niane s  prefabrykowanymi p ytami elbetowymi lub 

zbrojone i zalewane betonem. Grubo  p yt wype niaj cych nie przekracza 10 cm – koniecz-

ne jest wi c wype nienie pozosta ej grubo ci stropu do wierzchu belek no nych, do czego 

u ywa si  lekkiego kruszywa keramzytowego lub p yt styropianowych.

podk ad 

betonowy

warstwa 

podk adowa

styropian

kszta townik

dwuteowy

jastrych

izolacja

akustyczna

ze styropianu

posadzka

izolacja akustyczna 

z we ny mineralnej

p yta wiórowa

p yta g-k

we na 

mineralna

p yta OSB posadzka
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Je li warstwa nadbetonu, jak nazywa si

betonowan  na budowie cz  konstruk-

cji stropu, po zwi zaniu budzi w tpliwo-

ci (mocno pyli lub kruszy si , ods aniaj c

zbrojenie), powinna zosta  oceniona przez 

rzeczoznawc . Je li oka e si  nieodpo-

wiednia, trzeba j  b dzie w ca o ci 

usun .

Czy mo na wymieni
uszkodzony strop drewniany 
mi dzy pi trami? 
W starych domach stropy mi dzypi trowe 

wykonywane by y cz sto na belkach drew-

nianych, które z czasem straci y swoj  wy-

trzyma o  na skutek korozji biologicz-

nej, w zwi zku z czym gro  zawaleniem 

– w takich przypadkach konieczna b dzie 

wymiana. Mo e ona okaza  si  niezb d-

na tak e przy adaptacji poddasza na cele 

mieszkalne, je li ekspertyza wyka e, e

nie zapewnia on dostatecznej wytrzyma-

o ci dla przewidywanych obci e  u yt-

kowych. W takich sytuacjach najcz ciej 

wykonywane s  stropy na belkach stalo-

wych dwuteowych, zw aszcza wtedy, gdy 

ze wzgl du na dost pno  zastosowanie in-

nych stropów nie jest mo liwe. G ówn  za-

let  takiego stropu jest mo liwo  wnie-

sienia belek, np. przez okno, a w skrajnie 

niekorzystnych warunkach równie  do-

starczenie ich w krótszych odcinkach, któ-

re mo na pó niej zespawa . Innym plusem 

tego rozwi zania jest brak konieczno ci 

wykonywania podpór monta owych, które 

z kolei mog yby nadmiernie obci a  strop 

znajduj cy si  ni ej.

Belki stalowe umo liwiaj  te  po czenie 

ich z zewn trznym wie cem spinaj cym, 

je li w budynku nie zosta  on wykonany. 

Wype nienie przestrzeni mi dzy belkami 

mo na wykona  z prefabrykowanych p yt 

elbetowych uk adanych „na sucho” lub 

w formie monolitycznej p yty elbetowej 

wylewanej w deskowaniu podwieszonym 

pod belkami.  

Stropy drewniane projektowane s  do konkret-

nych domów – nie stosuje si  w tym przypadku 

gotowych konstrukcji 

 Do wykonania niektórych stropów 
(z prefabrykowanych p yt) konieczne jest 
wynaj cie d wigu. Cz sto inwestorzy, chc c
pomin  koszty wynajmu d wigu rezygnuj  z tych 
stropów – tymczasem w ostatecznym rozrachunku 
s  one najta sze, szybkie w monta u, ich ci ar
zapewnia dobre t umienie ha asów. 
Koszt za  wynajmu d wigu nie powinien 
przekroczy  500 z

fo
t.

 P
a

u
lm

a
n

n

fo
t.

 X
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 Zniszczone mi dzypi trowe stropy drewniane 
najlepiej zast pi  stropem na belkach stalowych 
dwuteowych. O tym, czy rzeczywi cie trzeba je 
wymieni  powinien zadecydowa  fachowiec. 
Odkryte stropy drewniane s  bowiem coraz 
bardziej popularne i szkoda pozbywa  si  ich bez 
przeprowadzonej przez fachowca diagnozy

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje strop?

KRATBET  022 789 75 75  www.kratbet.pl
LEIER  055 272 32 12  www.leier.pl
MITEK INDUSTRIES  076 862 89 88  www.mitek.pl
OMAN  032 415 18 08  www.oman.pl
RIGIPS   022 457 14 57  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

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

Za o enie: strop przejmuj cy obci enia ok. 150 kg/m2, standard w domach jednorodzinnych

G STO EBROWY
(najpopularniejszy w domach jednorodzinnych)
z wype nieniem ceramicznym, keramzytobetonowym
maksymalna rozpi to : 7,8 m
grubo : 24–32 cm
waga: 250–300 kg/m2

materia y: 90–120 z /m2

robocizna: 35–50 z /m2

razem: 125–170 z /m2

TYPU FILIGRAN
(cz sto spotykany w domach jednorodzinnych)
maksymalna rozpi to : do 12 m
grubo : 12–16 cm
waga: 220–330 kg/m2

materia y: 150–200 z /m2

robocizna: 40–50 z /m2

razem: 190–250 z /m2

KANA OWY, TZW. P YTA ERA SKA
(sporadycznie stosowany w domach jednorodzinnych)
maksymalna rozpi to : do 6 m
grubo : 24 cm
waga: 250–300 kg/m2

materia y: 80–120 z /m2

robocizna: 10–20 z /m2

razem: 90–140 z /m2

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

materia y: 50–85 z /m2

robocizna: 20–35 z /m2

razem: 70–120 z /m2

EBROWY
(do domów szkieletowych)
maksymalna rozpi to : 6 m
grubo : 15 cm
waga: 25–45 kg/m2

materia y: 60–100 z /m2

robocizna: 20–35 z /m2

razem: 80–135 z /m2
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