
Florian:Rodzaje pokryć dachowych – czym się
kierować, które wybrać

Budowa domu lub remont dachu to moment, w którym zawsze pojawia się
pytanie — jaki rodzaj pokrycia dachowego wybrać, aby było solidne, służyło
przez wiele lat, a przy tym ładnie się prezentowało. Na rynku dostępne są
różne materiały, a każdy z nich cechuje się nieco innymi parametrami, dlatego
wybór może nie być łatwy. Jakie pokrycia sprawdzą się więc najlepiej na
budynkach mieszkalnych i nie tylko? Sprawdź, jakimi kryteriami warto się
kierować podczas ich zakupu.

Od czego zależy wybór pokrycia dachowego
Wybór pokrycia dachowego jest uzależniony od wielu czynników. Jednym z nich jest funkcja obiektu,
na którym ma ono zostać położone. Dachy budynków przemysłowych zwykle mają dość typowy
kształt — cechują się niskim spadem i dużą powierzchnią. Należy to uwzględnić podczas wyboru
pokrycia dachowego. Jest to istotne między innymi ze względu na zalegający śnieg, który stanowi
poważne zagrożenie dla konstrukcji obiektu i osób znajdujących się w pobliżu. Rodzaj materiału musi
być zatem tak dobrany, by umożliwiał bezpieczne usuwanie opadu z dachów płaskich. W dachach
domów mieszkalnych można z kolei spotkać się z różnorodnymi formami więźby dachowej. Do tych o
skomplikowanych kształtach i dużym kącie nachylenia także należy dobrać odpowiednie pokrycie.
Jest to ważne między innymi ze względów konstrukcyjnych, ale także estetycznych. Jeśli dach ma
wiele wykuszy i otworów, blacha falista może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem i warto
poszukać innego — lepiej odpowiadającego konkretnym potrzebom. Wybór pokrycia dachowego
zawsze powinien również uwzględniać takie cechy, jak odporność na działanie czynników
atmosferycznych i zmiany temperatur oraz zapewnienie dobrej izolacji akustycznej i termicznej.
Takie warunki powinien spełniać każdy materiał, niezależnie od wybranego rodzaju produktu.

Rodzaje pokryć dachowych

Pokrycia dachowe są dostępne w wielu różnych wariantach. Można zdecydować się na materiały
pochodzenia naturalnego, takie jak tradycyjne dachówki ceramiczne lub wybrać elementy blaszane,
które występują w różnych odmianach. Każde z nich mogą charakteryzować się wysoką trwałością,
ważne jednak aby kupować je u sprawdzonych dostawców, takich jak Florian Centrum. Sprawdź,
jakie rodzaje pokryć dachowych są najczęściej wybierane:

blacha,●

blachodachówka,●

dachówki ceramiczne●

dachówki cementowe,●

dachówki betonowe,●



dachówki bitumiczne,●

gont bitumiczny,●

naturalne pokrycia dachowe: gont drewniany, strzecha słupkowa, łupek dachowy.●

Poszczególne rodzaje sprawdzą się najlepiej w określonych zastosowaniach. Jednak w przypadku
dachów domów jednorodzinnych o typowym kształcie i sztywnym poszyciu można pozwolić sobie na
dość swobodny wybór. Rodzaje pokryć dachowych z blachy Pokrycia dachowe z blachy to bardzo
chętnie wybierana alternatywa dla dachówek ceramicznych. Taki materiał zapewnia wysoką
odporność na warunki atmosferyczne, dobrą izolację i trwałość koloru. Sprawdzi się zarówno na
dachach płaskich, jak i tych o skomplikowanym kształcie.

Wśród najczęściej stosowanych pokryć dachowych z blachy dominują:

blachodachówka,●

blacha płaska,●

blacha trapezowa,●

panele dachowe (np. blacha na rąbek).●

Skąd tak duża popularność takich produktów? Przede wszystkim chodzi o ich żywotność. Ich
trwałość jest bardzo wysoka, a przy tym elementy z blachy są znacznie tańsze od dachówki
ceramicznej, co także wpływa na ich popularność. Jeśli szukasz wysokiej jakości pokryć blaszanych,
przejrzyj naszą ofertę.

Jakie jest najtańsze pokrycie dachowe
Najtańszym z nich jest blacha trapezowa. Choć wielu osobom taki materiał może nie odpowiadać pod
względem estetyki, warto podkreślić, że nowoczesne pokrycia blaszane są dostępne w wielu
atrakcyjnych wariantach kolorystycznych. Co więcej, blacha trapezowa to idealny sposób, by szybko i
tanio stworzyć kompletny dach. Ponadto można łatwo zadbać o jego trwałość i dobre parametry
izolacyjne, na przykład z wykorzystaniem wełny mineralnej.

Jakie jest najtrwalsze pokrycie dachowe
Najtrwalszym materiałem jest blacha miedziana, która może przetrwać nawet 300 lat. Oczywiście
takie rozwiązanie jest bardzo drogie, dlatego warto poszukać alternatywy na miarę swoich
możliwości finansowych. Godne uwagi są między innymi blachodachówki wykonane z wysokiej
jakości materiałów. Kupując je u zaufanego dostawcy, takiego jak Florian Centrum, masz gwarancję
solidności i wieloletniej wytrzymałości na działanie wilgoci, promieni słonecznych czy zmiennych
temperatur. To również bardzo dobry zamiennik dla pokryć ciężkich w miejscach, gdzie te nie mogą
zostać położone. Warto podkreślić, że wbrew powszechnej opinii, dachy z blachy aluminiowej czy
blachodachówki wcale nie są mniej trwałe niż te, na których znajduje się dachówka ceramiczna.
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