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Jaki kształt może mieć dach?

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym musi zmierzyć się każdy inwestor, jest wybór kształtu dachu. Podjęta w
tej kwestii decyzja niesie za sobą wiele konsekwencji. Przekłada się on między innymi na walory estetyczne całego
budynku oraz odporność połaci na działanie pogody – wiatru, deszczu i śniegu. Wybór konkretnych rozwiązań
bezpośrednio wpływa także na koszt całej inwestycji.

Dlaczego kształt dachu ma duże znaczenie?
Od strony estetycznej dach jest elementem wieńczącym bryłę domu, nadając jej proporcje. Typ dachu wpływa również
na ogólny wygląd całej konstrukcji. Przykładowo dla budownictwa tradycyjnego charakterystyczne są duże dachy
dwuspadowe, a dla architektury nowoczesnej – dachy płaskie. Nie bez znaczenia dla estetyki budynku jest także stopień
skomplikowania połaci. Wybierając najlepsze rozwiązanie powinniśmy kierować się jednak nie tylko wyglądem domu.
Kluczowe jest również dopasowanie typu dachu do otoczenia oraz lokalnych warunków atmosferycznych. W
niektórych przypadkach wybór może być ograniczony także obowiązującym na danym terenie planem
zagospodarowania przestrzennego.
Kształt połaci wpływa między innymi na skuteczne odprowadzenie wody, odporność na wiatr oraz izolację cieplną
domu. Od wybranej przez nas opcji zależy także to, czy możliwe będzie urządzenie funkcjonalnego poddasza. Warto
również pamiętać, iż kształt dachu ma duże znaczenie dla kosztu całej inwestycji, a w niektórych wypadkach może
także wymagać zakupu konkretnego rodzaju pokrycia.
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Obecnie najpopularniejszymi rozwiązaniami są:
Dach dwuspadowy – tworzą go dwie połacie, które mogą posiadać różny kąt nachylenia. Ten popularny i klasyczny
typ dachu bardzo często wykorzystywany jest w przypadku domów jednorodzinnych – nadaje im tradycyjnego
wyglądu. Jego zalety zostały współcześnie docenione również w budownictwie nowoczesnym.
Przykładem mogą być popularne obecnie stodoły mieszkalne . Na tle innych możliwości taki dach cechuje się
relatywnie tanim wykonaniem. Skutecznie osłania całą konstrukcję przed działaniem warunków atmosferycznych.
Idealnie jako pokrycie dachu o takim kształcie sprawdzą się – ekonomiczne pod względem zużycia i czasu montażu –
dachówki w formacie XXL, na przykład ceramiczna TITANIA lub SIMPLA marki CREATON.
Dach czterospadowy w wersji namiotowej lub kopertowej – to bardzo popularny kształt dachu, który jest chętnie
wybierany przez inwestorów. Wariant namiotowy, pozbawiony kalenicy, posiada cztery połacie zbiegające się w
jednym, centralnie ulokowanym wierzchołku. Znakomicie podkreśla proporcjonalną bryłę budynków na planie
kwadratu.
Na dachu czterospadowym w wersji kopertowej połacie posiadają kształt trapezów (na dłuższym boku) i trójkątów (na
boku krótszym). Jego wygląd nawiązuje do klasycznych form architektonicznych – tego typu rozwiązanie
wykorzystywane było między innymi w dworkach szlacheckich. Tu idealnie sprawdzą się dachówki zarówno o
klasycznej, jak i nowoczesnej formie, na przykład ceramiczna FUTURA lub DOMINO marki CREATON. Jeśli
podczas montażu połaci wymagane będą liczne docinki dachówek, to warto wcześniej rozważyć zakup modeli
barwionych w masie – PREMION lub CANTUS .
Dach mansardowy – jest odmianą dachu dwuspadowego lub czterospadowego. Na dachu połacie podzielone są na
dwie części o różnym kącie nachylenia. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest wygodne zagospodarowanie
przestrzeni poddasza. Dach mansardowy posiada długą tradycję, a jego korzenie sięgają francuskiego baroku. Od
strony estetycznej wyróżnia się bardzo eleganckim oraz stylowym wyglądem.
Podczas montażu dachu mansardowego można zastosować dachówkę mansardową lub łamaną. W ofercie CREATON
znajdziemy dachówki, które pozwolą nam na estetyczne wykończenie tej części dachu. Marka CREATON oferuje takie
rozwiązanie dla większości swoich modeli ceramicznych. Zarówno dla tych o klasycznej, jak i nowoczesnej bryle.
Dach pulpitowy – inaczej nazywany jednospadowym, złożony jest tylko z jednej połaci, zazwyczaj o niewielkim kącie
nachylenia. Doskonale sprawdza się na długich, wąskich bryłach. Dach jednospadowy jest opcją stosunkowo prostą
technicznie, a tym samym tanią. Warto także zwrócić uwagę na możliwość estetycznego i trwałego wykończenia
górnej krawędzi dachu – tak zwanego pulpitu. Tu niezastąpione będą dachówki pulpitowe. W ofercie CREATON
dostępne są one dla modeli ceramicznych, jak i cementowych – na przykład płaskiej KAPSTADT . Takie dachówki
skutecznie i trwale, w przeciwieństwie do obróbek blacharskich, chronią dach przed wnikaniem pod połać deszczu i
zanieczyszczeń.
Dach płaski – tego typu dachy wbrew nazwie nie są zupełnie płaskie – ich nachylenie może wynosić nawet do kilku
stopni. Rozwiązanie to szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku domów nowoczesnych. Co więcej pozwala na
swobodne operowanie bryłą budynku, bez znacznego zwiększania kosztów inwestycji. Niemal każdy dach płaski
posłużyć może jako praktyczna przestrzeń użytkowa – na przykład taras z roślinami. Warto jednak pamiętać, iż z
płaskiej połaci musimy samodzielnie usuwać nagromadzony śnieg, co może stanowić problem, gdy dom położony jest
na terenach, gdzie występują obfite opady.
Jeśli posiadamy dach o nachyleniu wynoszącym ok. 10°, to doskonałym rozwiązaniem mogą okazać się dachówki
ceramiczne z oferty CREATON, które doskonale sprawdzają się na połaci, która posiada nawet 7°. Są to wspomniane
już FUTURA i PREMION oraz SINFONIE . Dachówki przy takim nachyleniu należy stosować z odpowiednią
membraną marki CREATON .
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Więcej informacji na www.creaton.pl .
CREATON Polska
press box
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