
Płytki włóknocementowe – sposób na
oryginalny dach (i nie tylko)

„Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle” – powiedział
kiedyś znakomity szwajcarski architekt Le Corbusier. Jego modernistyczne
koncepcje pośrednio wywarły wpływ na popularność, jaką cieszą się
współcześnie obiekty o odważnych, geometrycznych kształtach. Nowoczesna
architektura potrzebuje innowacyjnych materiałów. Do takich należą z
pewnością płytki z włóknocementu, wykorzystywane w różnorodnych
realizacjach.

Płytki z włóknocementu po raz pierwszy zastosowane zostały w XX wieku. Można powiedzieć, że
wyprzedziły nieco swój czas – używano ich na początku na relatywnie niewielką skalę, przez co nie
osiągnęły wówczas dużej popularności. Dzisiaj powracają jednak w wielkim stylu – jako oryginalny i
pożądany przez inwestorów materiał budowlany. Wykorzystuje się je nie tylko do pokrywania dachu,
lecz również elewacji. Pozwalają przełamać monotonię budynku – profesjonalnie zamontowane,
pomagają mu wyróżnić się na tle innych obiektów.

Tradycja i nowoczesność
Do wykończenia elewacji wykorzystuje się płytki włóknocementowe o różnych rozmiarach – od
małych, przypominających dachówki ceramiczne, po wielkoformatowe. Można je układać na całej
powierzchni ścian zewnętrznych, bądź tylko na ich części – ciekawym rozwiązaniem jest np.
pozostawienie dolnej połowy elewacji pokrytej farbą i obłożenie górnego jej fragmentu płytkami w
kontrastowym do wymalowania kolorze. Innym sposobem na oryginalny wygląd budynku jest
wykończenie z ich użyciem zarówno fasady, jak i dachu domu. Takie zestawienie sprawdza się
zwłaszcza w przypadku budynków o nowoczesnej architekturze.
Współcześnie powstają projekty architektoniczne, w których znajduje się dużo ostrych kątów i
asymetrycznych płaszczyzn – liczy się oryginalność i nietuzinkowość. Z drugiej strony, tego typu
architektura nierzadko garściami czerpie z przeszłości. Wśród źródeł tych inspiracji są też np.
tradycyjne wiejskie budynki gospodarcze. Wybierając takie motywy, architekci tworzą więzi łączące
historię z teraźniejszością. I tak, powstają domy przypominające swym kształtem tego typu
charakterystyczne dla wsi budowle. Oczywiście, analogia jest tutaj zazwyczaj powierzchowna – w
środku stoją designerskie meble,  a dach może być pokryty płytką dachową, idealnie pasującą do
minimalistycznej konstrukcji.
Pokrycie włóknocementowe mogą być jednak wykorzystywane również na dachach starszych
budynków, np. tych w stylu dworkowym. Przy dachach spadzistych sprawdzi się np. płytka dachowa i
elewacyjna NEW STONIT, oferowana przez firmę CREATON Polska. Takie rozwiązanie pozwoli w
efektowny sposób pogodzić tradycyjny charakter obiektu z nowoczesnymi trendami
architektonicznymi.



Trwałość i estetyka
Przy doborze kształtu i koloru płytek z włóknocementu do naszego domu, warto wziąć pod uwagę
jego lokalizację. Podążając tropem sentencji Le Corbusiera, można sprawdzić, jak wygląda kwestia
oświetlenia miejsca,  w którym stoi obiekt. Jeśli światła jest tam pod dostatkiem, to z powodzeniem
możemy zastosować płytki w kolorze grafitowym – zbliżonym do naturalnego łupka kamiennego. –
Wyraźna struktura powierzchni i naturalna zmienność tonów dodaje połaci pokrytej
małoformatowymi płytkami NEW STONIT piękna i charakteru. Płytki są również odporne na
działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV, co sprawia, że ich kolorystyka jest
trwała. Cechuje je także dobra zdolność oddychania i izolacji oraz niewielki ciężar – tłumaczy Marek
Miodowski, Doradca Handlowo-Techniczny CREATON Polska.
Wyjątkowe właściwości odpornościowe płytek włóknocementowych wynikają ze specyfiki procesu ich
produkcji. Włóknocement powstaje z połączenia cementu portlandzkiego oraz syntetycznych włókien
celulozowych. Podczas jego wytwarzania nakładane są kolejne warstwy mieszanki materiałów, dzięki
czemu gotowy wyrób odznacza się długowiecznością i wytrzymałością.

Małoformatowe płytki włóknocementowe to nowoczesne rozwiązanie architektoniczne, łączące w
sobie elegancję, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Do wyboru mamy różnorodne
kolory, m. in. biały, grafitowy, czerwony czy brązowy. Na swoje płytki CREATON Polska udziela 30
lat gwarancji. Dzięki temu, zyskujemy estetyczne pokrycie dachowe, które przetrwa długie lata.
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