
Blacha na dach – rodzaje. Czym się kierować
w wyborze?

Trwałe pokrycie dachowe to gwarancja tego, że dach będzie spełniał swoją
funkcję przez lata. Do wyboru jest wiele różnego typu materiałów. Jaki wybrać?
Sporą popularnością cieszą się dachy blaszane. Są odporne na uszkodzenia
mechaniczne, dostępne w niskiej cenie i nadają się do układania na
powierzchniach o dużych rozpiętościach. Sprawdź, na jaki typ pokrycia warto
się zdecydować.

Blacha na dach – czym się kierować podczas wyboru?
Niezależnie od tego, czy planujesz zakup blachy trapezowej, czy interesują Cię inne pokrycia
dachowe z blachy, sprawdź, czy produkt, jaki wybierzesz, ma odpowiednią jakość. Co to oznacza?
Blachy płaskie i trapezowe są dostępne w wielu wariantach. Nie każdy z nich jednak cechuje się
odpowiednimi parametrami. Dlatego wybierając pokrycie na dach, zwracaj uwagę przede wszystkim
na odporność materiału na działanie promieni UV, wody opadowej i korozję. Blacha trapezowa lub
płaska powinna być zabezpieczona ochronnymi warstwami. W tym kontekście najlepiej sprawdza się
dwustronnie wykonany ocynk i powłoki poliestrowe. Musisz pamiętać, że pokrycie dachowe z blachy
stalowej ma chronić przede wszystkim przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem
pomieszczeń. Jej odporność ma zatem kluczowe znaczenie.

Blacha na dach – rodzaje
Blachodachówki — to sprawdzone rozwiązanie o atrakcyjnych walorach wizualnych. Polecane dla
osób, dla których dachówki ceramiczne są zbyt drogim produktem, a chcą, by dach dwuspadowy
prezentował się klasycznie i stylowo. Decydując się na blachodachówkę, do wyboru masz dwa
podstawowe materiały:

  blachodachówka w arkuszach ciętych na wymiar,●

  blachodachówka modułowa.●

    Oba rodzaje sprawdzą się w przypadku stromych dachów, również do pokrywania obiektów
sakralnych.

 Blacha płaska — wbrew pozorom świetnie nadaje się nie tylko do budynków gospodarczych. Cieszy●

się coraz większą popularnością w domach jednorodzinnych. To alternatywa dla blachodachówek,
która prezentuje się nowocześnie i cechuje ją wysoka wytrzymałość
Blacha trapezowa — swoją ogromną popularność zawdzięcza wszechstronności zastosowań. Za jej●

wyborem przemawiają także łatwość montażu i względy ekonomiczne. Blacha trapezowa nadaje się



do pokrywania obiektów o różnym przeznaczeniu. Jej dużym atutem jest również stosunkowo niska
cena.
 Blacha na rąbek stojący — takie pokrycia dachowe świetnie sprawdzają się także w formie●

okładziny elewacji. Ten rodzaj blach dachowych jest dostępnych w postaci paneli o różnej grubości.
Ten rodzaj blachy jest polecany również na dachy płaskie. Można go układać nawet na połaciach o
bardzo małym nachyleniu.

Jaka blacha na dach będzie najlepsza

To, jaki typ pokryć dachowych sprawdzi się najlepiej w określonym przypadku, zależy od wielu
czynników. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę zastosowanie danego materiału. Inny rodzaj
produktów będzie odpowiedni na dachy obiektów przemysłowych czy gospodarczych, inny natomiast
jest polecany do domów mieszkalnych. Niezwykle ważny jest też rodzaj samej konstrukcji dachowej.
Dach kopertowy dwuspadowy wymaga innych rozwiązań niż dach płaski. W pierwszym przypadku
masz do dyspozycji znacznie szerszy wybór pokryć dachowych — blach trapezowych, płaskich lub
blachodachówek. W przypadku dachów o małym spadzie można natomiast wykorzystać blachę na
rąbek stojący. Można ją układać już przy 3,6° nachylenia połaci.

Ile kosztuje blacha na dach
Koszt pokrycia z blachy zależy od wielu zmiennych, a przede wszystkim od rodzaju materiału.
Blachodachówka zwykle jest droższym rozwiązaniem niż inne warianty produktów. Natomiast blacha
płaska i trapezowa przeważnie kosztują nieco mniej. Na cenę arkuszy blachy ma także wpływ ich
grubość, a także materiał, z jakiego zostały one wykonane oraz jakim zostały pokryte. Blacha
ocynkowana trapezowa stalowa charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natomiast pokrycie z
aluminium może być już nieco droższe. Koszt samego pokrycia to jednak nie wszystko. Warto
zwrócić uwagę także na sposób montażu. Jeśli będzie on trudny i skomplikowany, nie unikniesz
dodatkowych kosztów. Cena ułożenia na dachach blachodachówki lub arkuszy blachy zależy również
od wymiarów powierzchni, liczby połaci i innych kwestii technicznych.

Nowoczesne blachy na dach od Florian Centrum
Jeśli szukasz blachodachówki w wielu wariantach lub chcesz kupić blachę trapezową zabezpieczoną
przed działaniem szkodliwych czynników, przejrzyj naszą ofertę. Oferujemy szeroki wybór
produktów w wielu odsłonach. Możesz wybrać grubość blachy, jaka Cię interesuje, sposób jej
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz rodzaj montażu. Dostarczamy wysokiej klasy materiał, który
świetnie sprawdzi się na dachach domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych i gospodarskich.
Naszym atutem jest stałe poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, które podnoszą trwałość
pokryć dachowych przy jednoczesnym sięganiu do sprawdzonych technologii produkcji.
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