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Różnorodność formatów
i kolorów

Dachówki ceramiczne nie kojarzą się
już jedynie z naturalnym, ceglastoczer-
wonym kolorem. Obecnie są dostępne
w bardzo bogatej gamie kolorystycznej
– klasycznych czerwieniach, kaszta-
nach, grafitach, szarościach i czerni. Jest
też duży wybór typów, kształtów i roz-
miarów dachówek.

Jedną z ciekawych propozycji są da-
chówki ceramiczne Bergamo wyróżnia-
jące się płaską, minimalistyczną, nowo-
czesną formą. Zyskały uznanie wielu in-
westorów i architektów, którzy w swoich
projektach chcą odejść od tradycyjnego
pojmowania poszycia dachowego, czyli
charakterystycznej, falowanej powierzch-
ni. Dachówki ceramiczne Bergamo do-
stępne są w trzech kolorach: szarym ma-
towym angobowanym; antracytowym
angobowanym, a także nowym czerwo-
nym naturalnym.

Kolejną, cieszącą się dużym zaintere-
sowaniem inwestorów propozycją, są
dachówki ceramiczne MONZAplus,
będące najlepszym wyborem w przy-
padku dużych dachów. Do pokrycia
1 m2 wystarczy ok. 10 dachówek, co
gwarantuje oszczędność czasu i pienię-
dzy. Architekci i inwestorzy mają do
wyboru aż siedem kolorów: kasztano-
wy; miedziany; antracytowy; grafitowy;
maduro; tobago i trentino.

Do dachów remontowanych zalecane
są dachówki Piemont, których najważ-
niejszą cechą jest przesuwność aż
38 mm, dzięki czemu można dostoso-
wać się do istniejącej więźby. Dachów-
ki Piemont dostępne są w trzech warian-
tach wykończenia – naturalnym, ango-
bowanym i glazurowanym oraz aż
w dziesięciu kolorach, m.in. antracyto-
wym, miedzianym, titan szarym oraz
nowym grafitowym.

Najlepszym wyborem w projektach
klasycznych i budynkach zabytkowych
są dachówki ceramiczne Bornholm,
sprofilowane w kształcie litery S z wy-
raźną, klasyczną falą. Dzięki temu są od-
porne na silny wiatr. Dostępne w trzech
wariantach wykończenia – naturalnym,
angobowanym i glazurowanym oraz
w czterech kolorach: kasztanowym, to-
bago, miedzianym i czerwonym.

Zalety ciężkich pokryć
dachowych

Dachówki ceramiczne mają bardzo
dobre parametry techniczne, są trwałe
i odporne na warunki atmosferyczne.

Odporność na mróz. Zgodnie z obo-
wiązującymi normami, wyroby uważane
są za mrozoodporne, gdy po 50 cyklach
poddawania ich na przemian ujemnej
i dodatniej temperaturze nie następuje
uszkodzenie struktury, natomiast tech-
nologia produkcji dachówek ceramicz-
nych pozwala osiągnąć nawet trzykrot-
nie większą wartość tego parametru. Da-
chówki Röben charakteryzują się bardzo
wysoką mrozoodpornością, ponieważ
nawet po 150 cyklach nie zaobserwowa-
no żadnych defektów w ich strukturze.

Odporność na niekorzystne działa-
nie wiatru i sił ssących. Dzięki stoso-
waniu ciężkich materiałów pokrycio-
wych, a także właściwych rozwiązań
montażowych możliwe jest zminimali-
zowanie skutków zrywania dachów
podczas silnych wiatrów i trąb powietrz-
nych. Dachówki ceramiczne, ze wzglę-
du na dużą wagę (1 m2 waży zwykle

przeszło 40 kg), zdecydowanie lepiej
opierają się nawałnicom niż pokrycia
lekkie. W celu zminimalizowania ryzy-
ka zerwania dachu w czasie wichury za-
lecamy klamrowanie po skosie co trze-
ciej dachówki. Ponieważ najsilniejsze
siły ssące wywołane przez wiatr wystę-
pują na krawędziach połaci, to tam da-
chówki brzegowe powinny być mocowa-
ne bezpośrednio do więźby dachowej,
np. za pomocą wkrętów – radzi Seba-
stian Bogunia, ekspert firmy Röben.

Dobra izolacja termiczna i aku-
styczna zimą. Temat domów energoosz-
czędnych poruszany jest ostatnio coraz
częściej. W przypadku dachów, najlep-
sze właściwości termoizolacyjne mają
produkty zaliczane do ciężkich pokryć
dachowych. Dachówki ceramiczne, jako
materiały o dużej masie, wolno oddają
ciepło zimą, zapewniając tym samym
stabilną temperaturę na poddaszu. La-
tem zaś wolno się nagrzewają, dzięki
czemu w pomieszczeniach jest chłodno.

Masa pokrycia dachowego przekłada
się też na stopień tłumienia hałasu wg
zależności – im cięższy jest materiał,
tym mniej hałasu dociera przez dach
do pomieszczeń. W efekcie np. odgłosy
padającego deszczu nie są uciążliwe dla
mieszkańców domów z poddaszem
użytkowym.

Mała nasiąkliwość. Nasiąkliwość to
niezwykle ważny parametr, który wiąże
się z trwałością ceramicznego pokrycia
dachowego. Jak interpretować wartość
tego parametru? Im niższy jest współ-
czynnik nasiąkliwości, tym lepiej. Jeśli
przy charakterystyce dachówki znajdu-
je się opis, że nasiąkliwość wynosi 6%,
to oznacza, że po zanurzeniu w wodzie
jej masa zwiększy się o 6% – wyjaśnia
Sebastian Bogunia.
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Dachówki ceramiczne to jeden z najstarszych materiałów stosowanych na
pokrycie dachu. Ich historia zaczęła się, kiedy Etruskowie ok. 800 lat p.n.e.
zaczęli wytwarzać gliniane płyty, których używali do krycia dachów.
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