RAPORT
DACHY I RYNNY
Pokrycia dachowe
Joanna DÈbrowska

Dachówka,
blacha
czy gont?

Pokrycie to znaczna
czÚĂÊ kosztów dachu,
a wybór materiaïu
pokryciowego przesÈdza
teĝ o kosztach podkïadu:
pod jedne materiaïy
wystarczy folia na
ruszcie drewnianym,
inne wymagajÈ
sztywnego poszycia
pokrytego papÈ lub foliÈ.
Oto koszty i zasady
ukïadania trzech
najczÚĂciej wybieranych
pokryÊ dachowych.
fot. Pruszyñski

Tabela 1. Zastosowanie materiaïów pokryciowych zaleĝnie od nachylenia dachu
Rodzaj pokrycia

Typowy kÈt nachylenia dachu

dachówki ceramiczne i cementowe

31–45°

blachodachówki

12–45°

gonty bitumiczne

14–45°

Dachówki
Podkïad
Dawniej dachówki ukïadaïo siÚ na pokrytym
papÈ sztywnym poszyciu z desek, obecnie
czÚĂciej ukïada siÚ je na ruszcie z ïat i kontrïat, umieszczajÈc pod nimi jedynie membranÚ
dachowÈ. Przekrój ïat zaleĝy od ich obciÈĝenia i odlegïoĂci miÚdzy krokwiami: zwykle sÈ
to przekroje 40 × 50 mm lub 50 × 60 mm. aty

peïne deskowanie pokryte papÈ i dopiero do
niego przybiÊ oïacenie.

montuje siÚ w rozstawie zalecanym przez producenta dachówek i dostosowanym do kÈta
nachylenia poïaci dachowej – przeciÚtnie rozstaw ten wynosi 30–35 cm.
Dachówki ceramiczne i cementowe powinny
byÊ ukïadane na dachach o kÈcie nachylenia
podanym w tabeli 1. Pod dachówki ukïadane
na fragmentach dachu o mniejszym nachyleniu, na przykïad na lukarnie, trzeba stosowaÊ

Zakup
Dachówki kupuje siÚ na sztuki, dlatego producenci czÚsto podajÈ ich zuĝycie na jeden
metr kwadratowy pokrycia. Trzeba jednak pamiÚtaÊ o tym, ĝe dachówki ukïada siÚ z zakïadem zaleĝnym od kÈta nachylenia dachu: na
dachach o mniejszym nachyleniu zakïad powinien byÊ szerszy, co powoduje zwiÚkszone
zuĝycie dachówek w stosunku do liczby podawanej przez producenta.
SzerokoĂÊ poïaci dachowej powinna byÊ
wielokrotnoĂciÈ szerokoĂci uïoĝonej dachówki, tak by dachówek nie trzeba byïo przycinaÊ.
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Co warto wiedzieÊ o dachówkach?

fot. Monier

(Braas)

Ceramiczne formuje siÚ ze specjalnie przygotowanej gliny i wypala w piecach.
Cementowe bardzo podobne do ceramicznych, ale trochÚ od nich tañsze, produkuje siÚ
z betonu barwionego w masie.
Dachówki sÈ bardzo trwaïe (ponad 100 lat) i dobrze tïumiÈ děwiÚki.
Ze wzglÚdu na niewielkie wymiary moĝna je ukïadaÊ nawet na dachach o bardzo skomplikowanych ksztaïtach.
SÈ ciÚĝkie – nawet 80–90 kg/m2 – dla porównania blachodachówki waĝÈ 10 kg/m2.
Najïatwiejsze do szczelnego ukïadania sÈ nowoczesne dachówki zakïadkowe.
ChoÊ niektóre dachówki specjalne moĝna zastÚpowaÊ obróbkami blacharskimi, pokrycie
wyglÈda najlepiej bez takich oszczÚdnoĂci, a wiÚc z uĝyciem specjalistycznych akcesoriów
ceramicznych, takich jak gÈsiory, dachówki krawÚdziowe, wentylacyjne itp.
Dachówki angobowane, czyli z warstwÈ glinki szlachetnej lub glazurowane (szkliwione)
sÈ odporniejsze na osadzanie siÚ zanieczyszczeñ i nie sprzyjajÈ rozwojowi porostów.

fot. Wienerberger

Dachówki
cementowe
fot. Euronit

kontrïaty

dachówka

Dachówki ceramiczne oferowane sÈ w kilkunastu
kolorach

wysokoparoprzepuszczalna
membrana dachowa

ïaty

izolacja
cieplna

fot. Röben

krokiew

Konstukcja dachu pokrytego dachówkÈ ceramicznÈ lub cementowÈ

LiczbÚ potrzebnych dachówek ustala
siÚ na podstawie rzutu dachu z góry i jego
powierzchni, wedïug których oblicza siÚ,
ile potrzeba dachówek skrajnych (lewych
i prawych), gÈsiorów i innych elementów
uzupeïniajÈcych. Wyliczenia takie bezpïatnie wykonuje handlowiec w punkcie
sprzedaĝy i przedstawia klientowi kosztorys. Na dachówki czeka siÚ zwykle od 7
do 14 dni. Transport materiaïu na miejsce budowy najczÚĂciej wliczony jest
w cenÚ.
JeĂli zamierzamy pokryÊ dachówkÈ stary
dom i nie mamy rzutu dachu (nie znamy jego
dokïadnych wymiarów), wówczas sprzedawca
wysyïa dekarza, który mierzy dach, sporzÈdza
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rysunki i na tej podstawie firma wylicza potrzebnÈ iloĂÊ dachówek. Zwykle wizyta dekarza na miejscu jest wliczona w cenÚ materiaïu, ale niektóre firmy, chcÈc zabezpieczyÊ siÚ
przed rezygnacjÈ z zakupu u nich materiaïu,
mogÈ pobieraÊ opïaty.
Ukïadanie
Dachówki ukïada siÚ poziomymi rzÚdami, zaczynajÈc od okapu. UtrzymujÈ siÚ na dachu
pod wïasnym ciÚĝarem, dlatego w zasadzie
nie wymagajÈ ĝadnego mocowania – przybijania wymagajÈ jedynie dachówki skrajne, aby
nie zostaïy poderwane przez wiatr.
W odpowiednich miejscach pokrycia powinno siÚ wstawiaÊ dachówki przezna-

Klamra ïÈczÈca ïatÚ z dachówkÈ

czone do wyprowadzania nad dach takich
elementów, jak wywiewka kanalizacyjna,
antena czy wsporniki pod ïawÚ kominiarskÈ. Akcesoria te trudno zastÈpiÊ innym
elementami, wiÚc lepiej tego nie próbowaÊ.
Kosztem wyglÈdu pokrycia moĝna natomiast nieco zaoszczÚdziÊ, jeĂli drogie dachóweki szczytowe zastÈpi siÚ obróbkÈ blacharskÈ.
Na kalenicy ukïada siÚ profilowane gÈsiory mocowane zaczepami do wsporników przybitych do krokwi. Pod gÈsiorami
trzeba umieĂciÊ taĂmÚ grzebieniowÈ, która
umoĝliwi wentylacjÚ przestrzeni pod dachem.
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Blachodachówki
Podkïad
Blachodachówki ukïada siÚ na ruszcie
z kontrïat i ïat noĂnych lub na sztywnym
poszyciu z pïyt OSB. JeĂli pod pokryciem
ma byÊ folia wstÚpnego krycia, ïaty przybija siÚ do kontrïat mocujÈcych foliÚ.
Na dachu ze sztywnym poszyciem pokrytym papÈ kontrïaty przybija siÚ bezpoĂrednio do niego, wzdïuĝ linii przebiegu krokwi
– w odstÚpach co 60 cm lub zbliĝonych.
Blachodachówki sÈ elementami profilowanymi o róĝnej gïÚbokoĂci przetïoczeñ
i dïugoĂci powtarzalnego moduïu (wzoru).
Zamocowany arkusz musi opieraÊ siÚ na ïatach w najniĝszych punktach, dlatego rozstaw
ïat musi odpowiadaÊ dïugoĂci moduïu przetïoczeñ konkretnej blachodachówki.
Przekrój ïat pod blachodachówkÚ zaleĝy od
odlegïoĂci miÚdzy kontrïatami. Na kontrïatach w rozstawie:

80–100 cm – ïaty muszÈ mieÊ przekrój co
najmniej 50 × 50 mm,
okoïo 60 cm – ïaty mogÈ byÊ cieñsze: 40 ×
50 mm.
aty przy okapie rozmieszcza siÚ inaczej
niĝ ïaty podpierajÈce poziome poïÈczenia miÚdzy arkuszami. MiÚdzy pierwszÈ a drugÈ ïatÈ
okapowÈ powinna byÊ odlegïoĂÊ okoïo 60 mm
mniejsza od dïugoĂci moduïu przetïoczeñ.
Ustawienie pierwszej ïaty zaleĝy od odlegïoĂci, na jakÈ trzeba wysunÈÊ blachodachówkÚ
w stosunku do orynnowania. Pod ïatÚ podkïada siÚ klocki dystansowe lub przybija deskÚ
okapowÈ gruboĂci odpowiadajÈcej gïÚbokoĂci przetïoczeñ poprzecznych – zwykle jest to
15–20 mm. W miejscach ïÈczenia poprzecznego ostatnia ïata podpierajÈca niĝszy arkusz
powinna byÊ przesuniÚta okoïo 60 mm wyĝej,
tak by oparï siÚ na niej przetïoczony brzeg blachy. W miejscu, gdzie pokrycie opiera siÚ na
górze przetïoczenia, trzeba podïoĝyÊ pod ïaty

klocki dystansowe takiej samej wysokoĂci jak
przy pierwszej ïacie okapowej. NastÚpnÈ ïatÚ
przybija siÚ w odlegïoĂci zmniejszonej o wielkoĂÊ przesuniÚcia, czyli okoïo 60 mm.
Zakup
Po blachodachówkÚ warto siÚ wybraÊ z projektem, a w tym – z rzutem dachu. Wiele
firm dobiera na tej podstawie najodpowiedniejszÈ dïugoĂÊ arkuszy blach – posïugujÈc
siÚ w tym celu programem komputerowym.
Zoptymalizowanie dïugoĂci arkuszy zapewnia zmniejszenie iloĂci odpadów, co moĝe
zmniejszyÊ koszt pokrycia, zwïaszcza jeĂli
dach ma bardzo skomplikowany ksztaït. Nie
warto jednak kupowaÊ bardzo dïugich arkuszy, choÊ ich uïoĝenie jest mniej pracochïonne, a pokryty nimi dach – bardziej szczelny.
W praktyce arkusze dïuĝsze niĝ 4–4,5 m moĝna ïatwo uszkodziÊ podczas transportu, a takĝe podczas wciÈgania ich na dach. Arkusze
i tak trzeba przycinaÊ przy kominie, oknach
poïaciowych lub na skosach dachów czterospadowych.
JeĂli porównujemy róĝne oferty, sprawdzajmy, czy dotyczÈ metra kwadratowego arkusza, czy teĝ powierzchni pokrytego dachu.
Róĝnica wynosi zazwyczaj okoïo 5% i wynika
z tego, ĝe arkusze ukïada siÚ na zakïad, którego wielkoĂÊ zaleĝy od rodzaju blachodachówek.

Moĝna je ukïadaÊ na dachach o róĝnych rozmiarach i ksztaïtach.
Sprzedawana jest w postaci arkuszy przetïoczonej blachy o rdzeniu stalowym lub aluminiowym, pokrytym powïokami ochronnymi (poliestrem, akrylem, plastizolem, puralem lub
PVF2), które chroniÈ przed korozjÈ, dziaïaniem promieniowania sïonecznego i uszkodzeniami mechanicznymi; nadajÈ teĝ kolor oraz fakturÚ.
TrwaïoĂÊ blachodachówki oceniana jest na 50 lat.
Jest to pokrycie lekkie (ok. 5 kg/m2).
Blachodachówki sÈ tañsze od dachówek: zarówno sam materiaï, jak i koszty wykonania wiÚěby dachowej (przekroje krokwi mogÈ byÊ mniejsze niĝ pod dachówki) i ukïadania samego pokrycia (jest duĝo ïatwiejsze niĝ ukïadanie dachówek).
Niestety sïabo izolujÈ
Blachodachówki wyglÈdajÈ prawie
akustycznie.
identycznie jak dachówki

blachodachówka
papa na deskowaniu
deskowanie

ïaty montaĝowe

mocowanie blachy do ïat
krokiew
Blachodachówka uïoĝona na deskowaniu pokrytym papÈ
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fot. Lindab

Co warto wiedzieÊ o blachodachówkach?

Ukïadanie
Arkusze blachodachówki zwykle ukïada siÚ od okapu do kalenicy, a nie – jak na
przykïad dachówki ceramiczne – rzÚdami
wzdïuĝ okapu. Do mocowania blachodachówek uĝywa siÚ wyïÈcznie wkrÚtów samonawiercajÈcych – tak zwanych farmerskich z podkïadkÈ gumowÈ. Umieszcza
siÚ je zawsze w dole przetïoczenia po 5–6
sztuk na metr kwadratowy. Wzdïuĝ okapu i przy kalenicy blachÚ mocuje siÚ w kaĝdym zagïÚbieniu fali.
WkrÚtów nie moĝna dokrÚcaÊ zbyt silnie, by nie uniemoĝliwiïy ruchów pokrycia wywoïanych wahaniami temperatury,
co mogïoby doprowadziÊ do zdeformowania blachy. Z kolei zbyt luěno zamocowane arkusze blachodachówki mogÈ byÊ podrywane przez wiatr. WkrÚty sÈ poprawnie
dokrÚcone, jeĝeli krawÚdě uszczelki nieznacznie wystaje spod koïnierza dociskowego wkrÚtu.
Po uïoĝeniu arkuszy na caïym dachu mocuje siÚ obróbki Ăcian szczytowych, okapu oraz
gÈsiory kalenicowe. W kalenicy trzeba zostawiÊ okoïo 5-centymetrowÈ szczelinÚ wenty-
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A moĝe blachodachówka z posypkÈ?
Powierzchnia blachodachówki wykoñczona jest warstwÈ z kruszywa skalnego lub barwionego piasku kwarcowego.
WyglÈdem przypomina tradycyjnÈ dachówkÚ lub ïupek kamienny.
Chropowata posypka wycisza krople deszczu i rozprasza Ăwiatïo, dziÚki czemu powierzchnia dachu nie nagrzewa siÚ za mocno latem, a zimÈ zapobiega gwaïtownemu zsuwaniu siÚ
Ăniegu.
Moĝe byÊ ukïadana zarówno na budynkach nowych, jak i remontowanych (jeĝeli konstrukcja dachu nie jest naruszona, moĝe zajĂÊ jedynie koniecznoĂÊ wymiany warstw izolacyjnych
i uïoĝenia rusztu z ïat i kontrïat).
Arkusze blachy przycina siÚ noĝycami o hartowanej krawÚdzi tnÈcej, które pozwalajÈ z ïatwoĂciÈ wycinaÊ w dachówce poĝÈdane ksztaïty. Nie wolno stosowaÊ szlifierek mechanicznych, które podczas pracy mogÈ wyszarpywaÊ krawÚdě blachy lub uszkodziÊ powïokÚ.
Blachodachówki z posypkÈ dostÚpne sÈ w kilku kolorach: czerwone, brÈzowe, grafitowe,
szare, szarobrÈzowe i zielone, z posypkÈ grubo- i drobnoziarnistÈ.

fot. Ahi Roofing

Ukïadanie
Pokrycie z paneli ceramiczno-metalowych wymaga uïoĝenia rusztu z kontrïat i ïat. Rozstaw
ïat wynosi od kilkunastu do ponad 40 cm. Kierunek ukïadania paneli jest odwrotny niĝ w przypadku innych pokryÊ dachowych. Ukïadanie dachu zaczyna siÚ od ostatniego rzÚdu pod kalenicÈ, a nastÚpne rzÚdy paneli wsuwane sÈ pod te leĝÈce wyĝej. Po uïoĝeniu kilku rzÚdów
paneli przybija siÚ je do ïat specjalnymi gwoědziami „od czoïa”. Producenci zalecajÈ zabezpieczanie gwoědzi klejem i posypkÈ. Naleĝy zwracaÊ uwagÚ na zachowanie przesuniÚcia paneli wzglÚdem siebie w kolejnych rzÚdach, ĝeby nie doprowadziÊ do sytuacji, w której bÚdÈ
widoczne zakïady pionowe. Ostatni rzÈd paneli moĝe siÚ nie zmieĂciÊ w caïoĂci pod kalenicÈ i wtedy docina siÚ go na odpowiedni
wymiar (doliczajÈc kilkucentymetrowy zapas
na odgiÚcie). Na kalenicÚ zakïada siÚ gÈsiory i przybija gwoědziami do ïat kalenicowych.
Przy prostej konstrukcji dachu 3 osoby mogÈ
zamontowaÊ nawet 70–100 m2 dziennie.

lacyjnÈ miÚdzy schodzÈcymi siÚ arkuszami.
Pod zakrywajÈcym jÈ gÈsiorem umieszcza siÚ
siatkÚ lub grzebieñ zabezpieczajÈcy przed zagnieĝdĝeniem siÚ ptaków.

sce jak najszybciej pokryÊ farbÈ zaprawkowÈ.
Uwaga! Nie wolno ciÈÊ blachodachówek
– co niestety jest powszechne – szlifierkÈ kÈtowÈ. Wysoka temperatura podczas ciÚcia
powoduje uszkodzenie powïoki ochronnej,
a snop spadajÈcych iskier uszkadza lakierowanÈ powierzchniÚ arkuszy znajdujÈcych siÚ
w zasiÚgu tego zabiegu: w takich miejscach
moĝe dochodziÊ do przyspieszonej korozji blachy. BlachÚ najlepiej ciÈÊ noĝycami lub specjalnymi wycinakami.

Gonty bitumiczne
Podkïad
Podkïad pod te pokrycia musi byÊ sztywny,
odporny na zawilgocenie i idealnie równy, bo
wszelkie nierównoĂci bÚdÈ widoczne na gotowym pokryciu.
Najlepszym podkïadem jest poszycie z pïyt
OSB gruboĂci przynajmniej 18 mm. DziÚki
specjalnym ïÈcznikom nie wymagajÈ one
oparcia na krokwiach w miejscu ich ïÈczenia,
co uïatwia pracÚ i zmniejsza iloĂÊ odpadów.
Nieco gorsze sÈ podkïady z desek: powinny byÊ przynajmniej jednostronnie ostrugane,
gruboĂci co najmniej 2 cm, ïÈczone na pióro
i wpust oraz zaimpregnowane dla zabezpieczenia przed owadami i zagrzybieniem.
Uwaga! Gontów bitumicznych nie powinno siÚ ukïadaÊ na podkïadzie z niestruganych desek ïÈczonych na styk.
Powierzchnia pokrycia moĝe wskutek tego
odwzorowywaÊ paczenie siÚ pojedynczych

Dach pokryty dachówkÈ z posypkÈ. Kosz wykonany z gotowych elementów powinien leĝeÊ na
kontrïatach i byÊ zamocowany klamerkami do ïat.
OdstÚp miÚdzy krawÚdziami paneli po obu stronach kosza nie powinien byÊ mniejszy niĝ 10 cm

Co warto wiedzieÊ
o gontach
bitumicznych?

Po uïoĝonej blachodachówce moĝna
chodziÊ jedynie w miÚkkim obuwiu, by
nie porysowaÊ powïoki ochronnej, a jeĂli
ulegnie ona uszkodzeniu, trzeba to miej-

SÈ lekkie, wiÚc nie obciÈĝajÈ konstrukcji dachu.
Nie wymagajÈ specjalistycznego sprzÚtu do montaĝu.
Dach pokryty gontem bitumicznym ïatwo
jest zmodyfikowaÊ lub przebudowaÊ.
Pokrycie jest miÚkkie i elestyczne, podczas
ukïadania trudno jest wiÚc je uszkodziÊ.

Gdzie szukaÊ dekarza?
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Dach pokryty gontem bitumicznym

fot. IKO

Pokrycie dachu to koszt kilkudziesiÚciu tysiÚcy zïotych, wiÚc lepiej powierzyÊ te prace
sprawdzonemu wykonawcy. Najlepiej udaÊ siÚ do firmy oferujÈcej pokrycia i akcesoria dachowe znanych producentów: solidnÈ firmÚ wskaĝe nam producent lub jego doradcy techniczno-handlowi. Adresy punktów sprzedaĝy znajdujÈ siÚ równieĝ na stronach internetowych
producentów. Jeĝeli firma sama nie Ăwiadczy usïug wykonawczych, powinna daÊ kontakt do
wspóïpracujÈcych z niÈ ekip dekarskich. W poszukiwaniu dekarza moĝna równieĝ zwróciÊ siÚ
do Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy www.dekarze.com. PrzynaleĝnoĂÊ dekarzy do stowarzyszenia jest gwarancjÈ wysokiej jakoĂci Ăwiadczonych usïug. Moĝna równieĝ skorzystaÊ
z fachowców sprawdzonych i polecanych przez znajomych.
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we, okapowe i szczytowe, a takĝe elementy do
obróbki wokóï kominów czy przepustów rur
wentylacyjnych.

gonty bitumiczne
papa

Ukïadanie
Pasy gontów ukïada siÚ na zakïad, którego
szerokoĂÊ jest oznaczona liniÈ na kaĝdym pasie i w zaznaczonych miejscach poszczególne pasy przybija gwoědziami. Dodatkowe poïÈczenie zapewniajÈ naniesione punktowo na
spód porcje bitumu, które sklejajÈ warstwy
gontów pod ich wïasnym ciÚĝarem, gdy dachu
zostanie nagrzany przez sïoñce (jest to tzw.
samowulkanizacja). Przycinanie gontów jest
ïatwe: fragmenty odcina siÚ noĝem, a pozostaïoĂci moĝna wykorzystaÊ w innym miejscu.
Podkïad pod gonty dostosowuje siÚ do spadku dachu. Na dachach o kÈcie nachylenia:
powyĝej 20° – gonty moĝna ukïadaÊ bezpoĂrednio na podkïadzie z desek lub pïyt OSB,
poniĝej 20° – pod pokrycie z gontów na
podkïadzie trzeba uïoĝyÊ papÚ podkïadowÈ.
Pokrycie z gontów nie wymaga wielu obróbek blacharskich, bo na szczytach, kalenicy, w pasie nadrynnowym czy wokóï kominów i okien dachowych moĝna je zastÈpiÊ
profilowanymi elementami bitumicznymi.

deskowanie

izolacja cieplna

krokiew

szczelina wentylacyjna
miÚdzy deskowaniem
a izolacjÈ cieplnÈ

Konstukcja dachu pokrytego gontem bitumicznym

desek, a nawet moĝe dochodziÊ do odrywania siÚ poszczególnych pasów.

ukïadaniu prawie nie ma odpadów, nie jest
potrzebna specjalna nadwyĝka materiaïu.
Paczki powinny pochodziÊ z jednej partii produkcyjnej, bo gonty z kolejnych partii mogÈ
siÚ nieco róĝniÊ kolorem, co byïoby widoczne
w gotowym pokryciu.
Oprócz podstawowego materiaïu pokryciowego kupuje siÚ równieĝ gonty kalenico-

Zakup
Gonty kupuje siÚ w iloĂci odpowiadajÈcej powierzchni gotowego pokrycia, a ĝe przy ich

Umowa o dach
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Z jakich materiaïów wykonaÊ
podbitkÚ dachowÈ?

Montaĝ podbitki dachowej

fot. Plastivan

Okapy dachowe siÚgajÈ niekiedy kilkadziesiÈt centymetrów poza obrys Ăcian domu i wymagajÈ od spodu estetycznego wykoñczenia. Zamontowanie tzw. podbitki zasïoni elementy
konstrukcji dachu i umoĝliwi wentylacjÚ przestrzeni poddachowej.
PodbitkÚ wykonuje siÚ najczÚĂciej z jednowarstowych gïadkich lub perforowanych paneli z PVC, jednobarwnych lub o fakturze drewna. Otwory w panelach perforowanych umoĝliwiajÈ wentylacjÚ przestrzeni pod pokryciem dachowym. SzerokoĂÊ krycia pojedynczego elementu wynosi najczÚĂciej ok. 20 cm. Jako elementy uzupeïniajÈce produkowane sÈ listwy
brzegowe, kÈtowe oraz ïÈczÈce.

fot. Plastivan

GwarancjÈ solidnie pokrytego dachu
oprócz dobrych materiaïów i doĂwiadczenia dekarzy jest umowa, którÈ naleĝy zawrzeÊ z wykonawcÈ na piĂmie.
Umowa powinna zawieraÊ nastÚpujÈce
informacje:
dane personalne stron umowy (wykonawca, inwestor),
jaki jest zakres prac, czyli co jest przedmiotem umowy,
terminy rozpoczÚcia i zakoñczenia
prac,
wysokoĂÊ wynagrodzenia,
sposób wynagrodzenia (ryczaïtowo lub
wedïug kosztorysu),
sposób zapïaty (etapowo lub jednorazowo),
kary za niedotrzymanie warunków umowy np. opóěnienia w pracach.
Wykonawca ustawowo odpowiada z tytuïu rÚkojmi za wady wykonanego dzieïa w ciÈgu 2 lat od jej zakoñczenia. Ale oprócz tego
warto zaĝÈdaÊ od wykonawcy kilkuletniej
gwarancji na wykonanÈ robotÚ – koniecznie na piĂmie. JeĂli wykonawca boi siÚ zagwarantowaÊ, ĝe uïoĝony przez niego dach
po kilku latach bÚdzie dobrej jakoĂci, moĝe
to ĂwiadczyÊ o jego niesolidnoĂci.

Listwy wentylacyjne
z maïymi szczelinami
(kratkami), przez którÈ
wpada powietrze. Kratki
powinny byÊ na tyle maïe,
by nie przedostawaïy siÚ przez
niÈ owady. Najlepiej, jeĂli
wentylacja umieszczona jest co
dziesiÈty element podbitki dachowej
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