
Jak najtaniej pokryć dach? Które rozwiązanie
jest najtańsze?

Zastanawiasz się, jaki materiał najlepiej nada się na pokrycie dachu domu,
altany, tarasu bądź garażu, a przy okazji wyjdzie stosunkowo tani w realizacji?
Sprawdź, jakie rozwiązanie w Twoim przypadku będzie najbardziej optymalne i
oszczędne.

Jakie są rodzaje pokryć dachowych?
 Największą jak dotychczas popularność zyskały dachówki (ceramiczne i cementowe) i
blachodachówki. Bardzo tanim produktem, ale obciążonym dużym ryzykiem w eksploatacji, jest papa
asfaltowa. Wśród droższych materiałów, wykorzystywanych do pokrycia dachu należy wymienić
również strzechę, łupek kamienny oraz gonty drewniane i bitumiczne.

Papa dachowa
Stosowana do krycia wierzchniego papa asfaltowa może stanowić warstwę wodoszczelną oraz
chronić dach przed wilgocią. Nie jest to jednak rozwiązanie najbardziej efektowne i nie sprawdzi się
w przypadku dachów skośnych. Producenci podnoszą walory estetyczne produktu poprzez dodanie
do masy różnokolorowych posypek wysokogatunkowych. Istnieje kilka rodzajów papy: tradycyjna,
zgrzewalna, wentylacyjna, samoprzylepna i paroizolacyjna.

Pokrycia bitumiczne
"|"Znane również jako gonty bitumiczne, zyskały na popularności, cieszą się uznaniem ze względu na
bardzo, niezwykle przystępną, korzystną cenę i wielorakie, wymyślne formy. Są lekkie i łatwe w
montażu. Posiadają jednak kilka wad, takich jak mała odporność na wodę i zmiany temperatur, co w
rezultacie może doprowadzić do uszkodzeń i przeniknięcia wody pod pokrycie dachowe.

Dachówki
Dachówki to tradycyjny produkt, Tradycyjne dachówki to produkt cieszący się niesłabnącą,
niegasnącą popularnością wśród materiałów na pokrycie dachu. Kosztuje jednak zdecydowanie
więcej niż papa dachowa lub blachodachówki. Na ich korzyść przemawiają takie czynniki, jak
odporność na warunki atmosferyczne i trwałość w eksploatacji. Z powodzeniem mogą być
wykorzystywane do dachów spadzistych. Są stosunkowo ciężkie, dlatego zalecane są szczególnie tam,
gdzie dach obiektu narażony jest na silne porywy wiatru. Wyróżnić można dwa rodzaje dachówek:
ceramiczne (droższe i trwalsze) oraz cementowe (tańsze, ale już nie tak trwałe).



Blachodachówki
Blachodachówki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod, rozwiązań pokrycia dachu.
badania analityczne wykazały, że blachodachówka pokrywa aż 44% polskich dachów. Przeznaczone
są do zadaszeń o kącie nachylenia od 3 do nawet 90 stopni. Są odporne na działanie promieni UV
oraz na uszkodzenia mechaniczne typu ścieranie. ich ogromną zaletą jest stosunkowo niska cena.
Mogą być aluminiowe, miedziane, stalowe oraz cynkowo-tytanowe, Ponadto producenci wzmacniają
materiał poprzez dodanie puralu, plastyfikowanego polichlorku winylu lub powlekanie ich PVDF
(powłoką poliwinylowo-fluorkową).

Które pokrycie dachowe jest najtańsze?
 "|"Powszechnie wiadomo, że najtańszym surowcem stosowanym do pokrycia dachu jest tzw. papa.
Materiał ten nie sprawdza się jednak zupełnie w przypadku dachów skośnych, ponieważ w momencie
dużej ekspozycji na słońce, roztapia się i spływa ze skosu. Dlatego, wśród najtańszych rozwiązań,
najbardziej optymalnym dla dachów spadzistych jest blacho-dachówka. Jest to lekki produkt, dlatego
oszczędność finansowa zaczyna się już w momencie instalowania konstrukcji dachowej. Wynika to z
faktu, że ciężkie elementy pokrycia dachu typu dachówka, wymagają krokwi o odpowiednio dużym
przekroju.

Jakie pokrycie dachowe będzie odpowiednie dla garażu, altany, wiaty lub szopy?
Wybór danego pokrycia dachowego powinien być uwarunkowany od kilku głównych czynników, a
podstawową kwestią jest miejsce ich zastosowania. Rodzaj materiału zależeć będzie od tego, jaki typ
obiektu planujemy nim pokryć. Poniżej omówimy kilka przykładów konstrukcji znajdujących się w
obrębie gospodarstwa domowego, dla których decyzja o pokryciu dachowym może przysparzać
trudności: Na dachu płaskim, na dachu bez skosu z powodzeniem, śmiało decydować się można na
pokrycie z papy, papy asfaltowej. Jeżeli dach jest skonstruowany pod skosem zdecydowanie
polecamy blachodachówkę. Gont bitumiczny może w tym przypadku nie zdać rezultatu, ze względu
na jego nietrwałość w eksploatacji, a jak wiadomo garaż to obiekt użytkowany przez wiele lat. Altana,
wiata lub szopa to małe obiekty, które nie wymagają bardzo trwałych materiałów pokrycia
dachowego. Warto jednak w przypadku altany, która użytkowana będzie przez cały rok rozważyć
zastosowanie blachodachówki. Jest ona bowiem niezwykle estetyczna i będzie stanowić dodatkowy
atut wykończenia całej konstrukcji, a przy tym jest tania, trwała i odporna na działanie czynników
zewnętrznych.

Przykładowe wyliczenie kosztu pokryć dachowych
 Podczas kalkulacji kosztu pokrycia dachu należy pamiętać o wszystkich koniecznych do wykonania
pracach. W przypadku blachodachówki cena oscyluje od 3000 do 7500 zł za 150m2 i zależna jest od
jakości wybranego materiału. Średnia cena blachodachówki to koszt ok. 32 zł za m2. W porównaniu
do dachówki ceramicznej - jej średnia cena wynosi ok. 41 zł za m2. Trzeba również pamiętać, że
tradycyjna dachówka wymaga bardziej solidnej więźby, co dodatkowo zwiększa koszty pokrycia
dachu.  

Najtańsze pokrycie dachowe - podsumowanie
Nie bez powodu blachodachówka, stała się, jest jednym z najbardziej popularnych materiałów
stosowanych do pokrycia dachów polskich domów. Choć nie jest najtańszym produktem, jej cena
względem jakości i trwałości wykonania, a także uwzględniając w kalkulacjach walory estetyczne,
wychodzi zdecydowanie najkorzystniej.
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