Rodzaje dachów w domach. Jakie są ich
kształty?

Mnóstwo osób marzy o własnym, małym domku na wsi, o działce nad jeziorem,
albo o górskiej chacie gdzieś w Tatrach. Niestety w wielu przypadkach, już
sam projekt domu jest procesem, przez który ciężko przejść, a do tego
dochodzi prawo budowlane, zagospodarowanie terenu, estetyka całości i
koszty. Sporo problemów może także przysporzyć wybór konstrukcji dachu,
który ma przecież kluczowy wpływ na finalny wygląd budynku.
Na szczęście nie musimy się z tym mierzyć sami. Jaki kształt dachu wybrać? Jaki powinien być kąt
nachylenia? Jaka powinna zostać zastosowana więźba dachowa? Zaufaj Florian Centrum i skorzystaj
z pomocy ekspertów. Nasi doświadczeni specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania związane z
dachami i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu dach na naszym domu będzie
dokładnie taki, jaki sobie wymarzyliśmy.

Rodzaje dachów – na co zwrócić uwagę przy wyborze
Dachy są wykończeniem budynku i to właśnie one nadają mu charakteru. Od koloru przez kształt,
decydują o jego finalnym wyglądzie. W zależności od tego, jaki rodzaj dachu wybierzemy, będzie to
miało wpływ na cenę konstrukcji oraz koszty utrzymania zarówno domu jak i samego dachu. Podczas
tworzenia projektu budynku, bierze się pod uwagę izolację termiczną i wymianę ciepła z otoczeniem,
poddasze użytkowe oraz finalny wygląd. Niestety, nie każda konstrukcja nadaje się do wszystkich
budynków, ma na to wpływ plan zagospodarowania przestrzeni okolicy, warunki zabudowy, a także
warunki pogodowe panujące w danym rejonie. Ponadto warto określić sobie budżet, jaki jesteśmy w
stanie przeznaczyć na konstrukcję dachu i koszty jego realizacji.

Dlaczego rodzaj dachu ma duże znaczenie
Odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo bardzo prosta, chodzi tu przede wszystkim o
bezpieczeństwo, koszt i wygląd finalny naszego wymarzonego domu. Musimy pamiętać, że nie każda
konstrukcja nadaje się do każdych warunków, np. w górach ze względu na wiatr i śnieg nie sprawdzą
się duże, wielospadowe konstrukcje o niskim kącie nachylenia. W tym wypadku znacznie bardziej
efektywne okażą się dachy spadziste składające się z dwóch lub czterech połaci. Warto też wziąć pod
uwagę koszt konstrukcji i wykończenia. Pokrycia dachowe o dużej powierzchni są efektowne, ale
przy skomplikowanym projekcie generują dużo dodatkowych kosztów i odpadów podczas budowy.
Dachy składające się z czterech skośnych połaci, lub duże dachy dwuspadowe, których rozpiętość
pomiędzy ścianami jest wysoka, budzą podziw, ale warstwa termiczna potrzebna do ich zaizolowania,

a potem dodatkowy koszt ogrzania budynku również będzie bardzo wysoki.
Ponadto duże znaczenie ma też plan zagospodarowania i wygląd dzielnicy. W okolicy, gdzie
większość domów ma dachy kopertowe w klasycznym stylu, dom w stylu góralskim może wyglądać
nieodpowiednio.

Najpopularniejsze rodzaje dachów
W nowoczesnej architekturze występuje wiele rodzajów dachów. Poniżej wypunktowaliśmy
najpopularniejsze z nich, żeby zapewnić minimalne rozeznanie w temacie i ułatwić wstępny wybór:
●

Dach jednospadowy

Jego cechą charakterystyczną jest opieranie się najwyższej ścianie budynku, a pokrycie dachowe
skierowane jest w jedną stronę. Dzięki spadkowi dobrze odprowadza wodę i śnieg, kosztem mniejszej
powierzchni użytkowej wewnątrz. Zarówno projekt jak i koszt budowy dachu jednospadowego jest
niski i w związku z tym często proponuje się go w projektach.
●

Dach dwuspadowy

To, w dzisiejszych czasach, najpopularniejszy typ dachu używany między innymi w domach
jednorodzinnych. Składa się z dwóch połaci i nie wymaga zaawansowanych robót dekarskich, a co za
tym idzie koszt dachu jest niski w porównaniu do innych. Jednym z typów jest dach naczółkowy,
gdzie na ścianach szczytowych umieszcza się specjalne trójkątne połacie (naczółki), które
usztywniają konstrukcje.
●

Dach czterospadowy

Posiada cztery połacie i wyróżniamy tu dwa główne typy: namiotowy i kopertowy. W dachu
namiotowym wszystkie połacie zbiegają się do jednego punktu, przez co mają kształt trójkąta. Dach
kopertowy ma dwa spady są w kształcie trapezu, a dwa w kształcie trójkąta. Połacie dachu
przekładają się na mniejszą przestrzeń poddasza użytkowego.
●

Dach wielospadowy

Jednym z najdroższych i najtrudniejszych w konstrukcji, a zarazem często najefektowniejszy
wizerunkowo jest dach wielopołaciowy. Jest to rozwiązanie, w którym wiele połaci składa się na
jedną całościową konstrukcję, a ich cechą charakterystyczną jest różna powierzchnia i kąt spadku.
●

Dach płaski

Najprostszy z dachów. Posiada jedną płaszczyznę, o niewielkim nachyleniu połaci (sam kąt
nachylenia nie przekracza 13-18 %). Z racji, że jest też stropem ostatniej kondygnacji często stosuje
się tu szczelinę wentylacyjną, która zapobiega zbieraniu się wilgoci. Płaski dach wentylowany
rzadziej stosuje się na budynkach gospodarczych, gdzie taki zabieg nie jest potrzebny.
●

Dach mansardowy

Dachy mansardowe to dwupoziomowe konstrukcje zazwyczaj dwu lub czterospadowe, gwarantujące

największą przestrzeń użytkową poddasza ze wszystkich przedstawionych przez nas dachów. Są
jednak stosunkowo skomplikowane w projektowaniu i budowie, przez co koszt ich konstrukcji będzie
wyższy niż wcześniej wymienionych.
●

Typy dachów – który rodzaj dachu jest najtańszy

Na ostateczną cenę budowy dachu składa się wiele elementów takich jak koszt projektu, więźba
dachowa, elementy konstrukcyjne, pokrycie, “robocizna”. Zdecydowanie najtańszym jest dach płaski.
Dodatkowo można go wykorzystać jako ogród, lub postawić leżaki i wysypać żwirem (co zwiększy
powierzchnię parowania). Należy jednak pamiętać, że z racji słabego odpływu wody, muszą to być
dachy wentylowane.
Korzystając z usług Florian Centrum masz pewność, że zastosowany dach nie tylko pozytywnie
wpłynie na estetykę budynku i jego finalny wygląd, ale przede wszystkim, że będzie to stała i pewna
konstrukcja.
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