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Pokrycia z tej „rodziny” najczêœciej
uk³adane s¹ na budynkach istniej¹-

cych, które z racji zabytkowego b¹dŸ te¿
regionalnego rodowodu powinny zacho-
waæ swój oryginalny wygl¹d, a tak¿e wów-
czas gdy inwestorowi zale¿y na szczegól-
nym charakterze domu. Pokrycia te – tak
ze wzglêdu na cenê materia³u, jak i koszt
robocizny – z regu³y s¹ znacznie dro¿sze,
ni¿ popularne, powszechnie stosowane
rozwi¹zania. W wiêkszoœci przypadków
u³o¿enie ich przynosi zadowalaj¹ce efekty
estetyczne i ekonomiczne; wszak wyko-
rzystywane w nich materia³y najczêœciej

znane s¹ od wieków, a sposoby ich mon-
towania oparte na starych, sprawdzonych
wzorach.

Gonty i wióry drewniane 
Ten rodzaj pokrycia uk³ada siê g³ów-

nie na dachach budynków o konstrukcji
drewnianej i nachyleniu po³aci powy¿ej
45°. Ze wzglêdu na niewielkie wymiary
elementów, mo¿na kryæ nimi dachy wie-
lopo³aciowe o skomplikowanych, roz-
rzeŸbionych formach 1.

Wszystkie drewniane elementy po-
kryciowe, tu¿ po u³o¿eniu wyró¿niaj¹ce
siê piêkn¹ barw¹ naturalnego drewna,
z up³ywem czasu szarzej¹ pod wp³ywem
dzia³ania czynników atmosferycznych, co
koneserzy uznaj¹ za ich dodatkowy walor.
Jeœli jednak chcemy ograniczyæ skutki
dzia³ania deszczu i promieniowania UV,
mo¿emy przed wykonaniem pokrycia za-
bezpieczyæ jego elementy transparent-
nym lub nadaj¹cym okreœlony odcieñ im-
pregnatem. 

Gonty – wykonane z drewna œwierko-
wego, sosnowego lub jod³owego – formu-
je siê na dwa sposoby. £atwiejszym jest
ciêcie – w ten sposób powstaj¹ elementy
proste lub z piórem i wpustem. Znacznie
bardziej skomplikowane jest wytwarzanie
gontów ³upanych; dziêki swojej struktu-
rze, zgodnej z naturalnym przebiegiem
w³ókien drewna, s¹ one jednak trwalsze
od gontów ciêtych.    
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fot. Wako

Nietypowe pokrycia dachowe to alternatywa dla
popularnych blach i dachówek. Nieczêsto je widujemy,

choæ moda – szczególnie na pokrycia naturalne
– powoli powraca; mieszkaæ pod dachem krytym

strzech¹, drewnianym gontem czy ³upkiem jest dziœ
trendy. Rozwi¹zania te, stosowane zwykle od stuleci,

maj¹ te¿ niekwestionowane zalety eksploatacyjne.  

Opracowanie: Agnieszka Rezler
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1 Gontem drewnianym oprócz po³aci spadzi-
stych mo¿na pokrywaæ te¿ powierzchnie pio-
nowe – np. szczyty i boczne œciany lukarn
(fot. Dworek Polski)
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Pod³o¿em pod gonty jest pe³ne desko-
wanie pokryte pap¹. Wszystkie elementy
przybija siê do niego gwoŸdziami w ten
sposób, by ka¿dy fragment powierzchni
dachu chroni³y dwie lub trzy warstwy po-
krycia. Podobnie mocuje siê wióry, stru-
gane z drewna osikowego. W tym wypad-
ku nale¿y jednak u³o¿yæ od czterech do
piêciu warstw, w zale¿noœci od gruboœci
elementów oraz miejsca po³aci dachu. 

Oba rodzaje pokryæ wymagaj¹ od wy-
konawcy du¿ego doœwiadczenia, do prac
dekarskich nale¿y zatem zatrudniæ wy-
specjalizowan¹ w tym w³aœnie zakresie
ekipê. Z pewnoœci¹ ³atwiej bêdzie tak¹
znaleŸæ na po³udniu Polski, gdzie pokry-
cia tego typu czêœciej wykonuje siê do
dziœ, z racji warunków klimatycznych,
a tak¿e ich wielowiekowej tradycji.

Strzechy s³omiane
i trzcinowe
Dawniej bêd¹ce symbolem ubóstwa,

dziœ mog¹ byæ raczej wyznacznikiem wy-
sokiej pozycji spo³ecznej inwestora, nale-
¿¹ bowiem do pokryæ najdro¿szych. S¹
przy tym bardzo ciê¿kie – waga prawid³o-
wo wykonanej strzechy trzcinowej prze-
kracza 70 kg/m2. Mimo to maj¹ coraz
wiêksze grono zwolenników ze wzglêdu
na swoje liczne zalety: du¿¹ wodoszczel-
noœæ, doskona³¹ izolacyjnoœæ ciepln¹
i oczywiœcie wyj¹tkowy wygl¹d 2. Obec-
nie do wykonywania strzech wykorzystu-
je siê najczêœciej jednoroczn¹ trzcinê
wodn¹.

Dziêki nowoczesnym metodom za-
bezpieczania przeciwogniowego tradycyj-
ne pokrycia ze s³omy i z trzciny nie stwa-
rzaj¹ dziœ takiego zagro¿enia po¿arowego,
jak niegdyœ. Niemniej ju¿ na etapie zaku-
pu dzia³ki nale¿y pamiêtaæ, ¿e przepisy
przeciwpo¿arowe narzucaj¹ w³aœcicielom
domów „pod strzech¹” szczególne wymo-
gi: sytuuj¹c budynek na parceli nale¿y za-
chowaæ zwiêkszon¹ (od 12 do 16 m) odle-
g³oœæ od s¹siaduj¹cych zabudowañ. Trze-
ba te¿ koniecznie pamiêtaæ o zamontowa-
niu instalacji odgromowej, chroni¹cej
przed po¿arem wywo³anym przez uderze-
nie pioruna.

Strzechê uk³ada siê na pe³nym desko-
waniu b¹dŸ na ruszcie drewnianym, po-
cz¹wszy od okapu dachu w kierunku jego
kalenicy 3. Monta¿ polega na dociskaniu
wi¹zek trzciny drutem galwanizowanym,
mocowanym do pod³o¿a wkrêtami 4.
Szczególnie du¿ych umiejêtnoœci wymaga
wykonanie kalenicy. Do jej wykoñczenia
wykorzystuje siê wi¹zki wrzosu lub trzciny,
mech b¹dŸ te¿ rzadziej u nas stosowane p³a-
ty darni lub kszta³tki ceramiczne. W miej-
scach szczególnie nara¿onych na przecieki
(np. w koszach dachu) gruboœæ warstwy po-
kryciowej nale¿y zwiêkszyæ nawet o po³o-
wê. Dach kryty strzech¹ nie wymaga insta-
lowania rynien; nale¿y tylko pamiêtaæ, by
okapy siêga³y daleko poza obrys budynku.
Wykonanie strzechy najlepiej powierzyæ
wyspecjalizowanej firmie. Trwa³oœæ profe-
sjonalnie pokrytego dachu szacuje siê na-
wet na 50-80 lat.

£upek naturalny
Bardzo eleganckim i trwa³ym pokry-

ciem dachowym jest ³upek naturalny, po-
zyskiwany z ciêtych, a nastêpnie rozwar-
stwianych bloków ska³y osadowej. Wy-
twarzane w ten sposób p³ytki formuje siê
w ró¿ne kszta³ty, najczêœciej w rybi¹ ³u-
skê, prostok¹t lub wielok¹t. Ich kolor
uzale¿niony jest od zabarwienia z³o¿a,
z którego pozyskano surowiec – spotyka
siê p³ytki w odcieniu grafitowym 5,
bladopurpurowym lub zielonkawym. 

Pokrycie z ³upka zaliczane jest do
drobnowymiarowych, co daje du¿¹ swo-
bodê w kryciu skomplikowanych, nawet
³ukowatych dachów. K¹t nachylenia po-
³aci dachowej nie powinien byæ mniejszy
ni¿ 30°. £upek jest materia³em niepal-
nym, a tak¿e odpornym na korozjê biolo-
giczn¹ i zmienne warunki atmosferyczne.

Poszczególne p³ytki mocuje siê mie-
dzianymi lub ocynkowanymi gwoŸdziami

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

2 Wbrew obiegowej opinii prawid³owo po³o¿ona strzecha jest pokryciem trwa³ym i wodoszczelnym
(fot. Wako)

3 Strzechê trzcinow¹ lub s³omian¹ uk³adamy
od okapu w kierunku kalenicy (fot. Eurogarden)

4 Wi¹zki trzciny dociskamy drutem galwani-
zowanym, wczeœniej trwale przymocowanym

do pod³o¿a
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oraz klamrami ze stali nierdzewnej do pe³-
nego deskowania pokrytego pap¹ (mo¿na
na tym pod³o¿u u³o¿yæ tak¿e ruszt drewnia-
ny) 6. W razie potrzeby elementy docina
siê diamentow¹ pi³¹ tarczow¹.

Pokrycia z blachy p³askiej 
Wykonywane s¹ jedynie z blachy mie-

dzianej lub cynkowo-tytanowej. Nale¿¹ do
pokryæ bardzo trwa³ych, ale w rejonach
o du¿ym zanieczyszczeniu powietrza ich
¿ywotnoœæ znacznie spada. Nadaj¹ siê
zw³aszcza do krycia dachów o skompliko-
wanych kszta³tach i ³ukowych powierzch-
niach. Pod³o¿em pod nie jest pe³ne desko-
wanie pokryte pap¹, do którego mocuje siê
arkusze blachy ³¹czone na zawijane r¹bki.

P³ytki w³óknisto-cementowe
Wytwarzane w nowoczesnej technolo-

gii – bez zawartoœci azbestu – coraz czê-
œciej zastêpuj¹ niegdyœ popularne p³yty
azbestowo-cementowe. Produkowane s¹
z cementu, wody, mia³u wapiennego oraz
polipropylowinylowych lub celulozo-

wych w³ókien stabilizuj¹cych. Ich po-
wierzchnia, wykañczana farbami akrylo-
wymi w bogatej gamie kolorystycznej,
mo¿e imitowaæ dachówkê ceramiczn¹ lub
³upek naturalny 7. 

Pokrycie z p³ytek nie jest ciê¿kie – je-
go metr kwadratowy wa¿y od kilkunastu
do 20 kg. Mo¿na je u³o¿yæ na niemal ka¿-
dym dachu.

Poliwêglanowe p³yty
komorowe
Innym nietypowym pokryciem, stoso-

wanym niekiedy na czêœci po³aci dachowej,
s¹ przezroczyste p³yty komorowe 8. Wyko-
nuje siê je z poliwêglanu odpornego na
dzia³anie promieni s³onecznych, a tak¿e na
uszkodzenia mechaniczne. Umo¿liwiaj¹
one naturalne doœwietlenie poddasza, a jed-
noczeœnie zapewniaj¹ dobr¹ izolacjê ciepln¹
pomieszczeñ. Mo¿na z nich kszta³towaæ za-
daszenia proste lub ³ukowe, dlatego czêsto
wykorzystuje siê je jako przekrycie wiat,
werand czy ogrodów zimowych. S¹ bardzo
lekkie – waga wykonanego z nich pokrycia
nie przekracza 4 kg. Do ich monta¿u stosu-
je siê specjalne ³¹czniki, profile, œruby i ta-
œmy. Akcesoria te, a tak¿e masy do uszczel-
niania po³¹czeñ, oferuj¹ producenci p³yt. �
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5 £upek naturalny to szlachetny i trwa³y ma-
teria³; wykoñczymy nim bez problemu dach
kolebkowy lub „wole oczko” (fot. Rustico)

6 Ka¿d¹ p³ytkê ³upka naturalnego mocujemy
do pod³o¿a gwoŸdziem 7 P³ytki w³óknisto-cementowe w kolorze grafitowym doskonale imituj¹ ³upek naturalny (fot. Euronit)

Info Rynek

Firmy:
Pokrycia nietypowe

DACH REED (pokrycia z trzciny)
(91) 317 60 94 www.trzcina.com.pl

DEKAR (³upek)
(22) 840 25 02 www.dekar.pl

EKODACHREED STRZECHA
(52) 398 30 82 www.strzecha.com.pl

EUROGARDEN (pokrycia z trzciny)
(33) 496 06 77 www.eurogarden.pl

GRUPA IRBIŒ Strzecharstwo Trzcinowe
(71) 387 20 71 www.irbis.home.pl

KLIŒ (³upek)
(33) 845 27 80

LML EKODACH (pokrycia z trzciny)
(22) 610 37 99 www.lml.pl

PLASTICS GROUP (p³yty z tworzyw sztucznych)
(22) 575 08 00 www.plasticsgroup.com.pl

POKRYCIA WIÓREM OSIKOWYM
(87) 563 02 98 www.dachy.suw.info

PRIMEX (gonty drewniane)
(41) 317 76 42 www.gonty.com.pl

RUSTICO (³upek)
(33) 845 27 80 www.rustico.pl

STACHGONT (gonty drewniane)
(18) 285 29 12 www.gonty.iap.pl 

ŒWIERK (gonty drewniane)
(41) 331 23 50 www.swierk.boo.pl

Pokrycia z p³ytek
w³óknisto-cementowych

DACHBUD-RZESZÓW
(17) 227 12 48 www.uniprodek.com

EURONIT
(32) 641 33 63 www.euronit.com.pl

IZOPOL
(61) 415 43 30 www.izopol.pl

Inne
DWOREK POLSKI

(22) 715 52 18 www.dworekpolski.pl

WAKO
(94) 347 08 44 www.wakodomy.pnet.pl

Co, za ile:
orientacyjny koszt wykonania 1m2 dachu:
strzecha 180-240 z³
gont drewniany 110-140 z³
wiór osikowy 45-75 z³
³upek naturalny 90-240 z³

8 P³yty komorowe mog¹ byæ barwione na
ró¿ne kolory (fot. Akces)
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