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Na początku były schody, 
potem był Budogram
Zaczęło się tak pięknie. Pan Sylwester z żoną podjęli decyzję 
o budowie domu. Nabyli działkę i… od razu zaczęły się schody. 
Jeszcze bez domu. Tysiące pozwoleń, stale rosnące wydatki, 
a do tego jeszcze majster z piekła rodem, który wszystko 
wiedział najlepiej. No koszmar! Aż któregoś dnia żona pana 
Sylwestra odkryła, że jej koleżanka wraz ze swoim mężem 
też budują dom i korzystają z Budogramu, społecznościowej 
aplikacji dla budujących domy. I okazało się, że Budogram 
daje im nie tylko wzajemne wsparcie czy porady, jak np. jakie 
pustaki wybrać, żeby dom był ciepły, ale także super rabaty 
na wybrane materiały budowlane marki Wienerberger. 
Warto było przyłączyć się do tak budującej społeczności. 

Rabaty

Rejestrując się w Budogramie, na dzień dobry pan Sylwester
dostał rabat 500 złotych na materiały budowlane!*
Potem było jeszcze lepiej. I tak kupując cegły Porotherm, dachówkę 
Koramic i cegły Terca na ogrodzenie, pan Sylwester otrzymał 
w sumie nie standardowe 2200 złotych rabatu, ale aż 2750 złotych 
ponieważ wybrał cegły Porotherm Dryfi x, a do dachówkek Koramic 
i cegieł Terca wybrał oryginalne akcesoria i zaprawy... 
A dzięki temu, że jego dom powstał z trwałych i naturalnych 
materiałów z ceramiki, na zakończenie budowy dostał Certyfi kat 
Trwałego Domu, potwierdzający wysoką i ponadczasową wartość 
swojego nowego domu.

Pytania i inspiracje

W aplikacji pan Sylwester uzyskał wiele odpowiedzi 
na nurtujące go pytania. Jakich materiałów użyć, 
gdzie je kupić, jak właściwie je wykorzystać, 
a nawet, gdzie znaleźć najlepszą ekipę budowlaną. 
Sam udzielił wielu cennych komentarzy i porad, 
co zostało docenione przez innych użytkowników, 
którzy nadali mu tytuł eksperta. Pan Sylwester 
znalazł również wiele inspiracji, które pomogły 
mu w budowie domu jego marzeń.



Ściągnij aplikację i dołącz do budującej społeczności!

*Aktualnie obowiązująca wartość rabatu dostępna jest w regulaminie oraz na www.budogram.pl
 Lista punktów sprzedaży biorących udział w programie znajduje się także na www.budogram.pl

Dziennik budowy

Dzień po dniu pan Sylwester z żoną 
dokumentowali budowę swojego domu 
na różnych etapach. Inni użytkownicy 
mogli „lajkować” ich zdjęcia, komentować 
je, dawać rady bądź zadawać pytania. 
Dziś pan Sylwester z żoną mają wspaniałą 
pamiątkę z budowy domu: od fundamentów 
po dach. I satysfakcję z wybudowania
własnego domu.

Geolokalizacja

Kiedy pan Sylwester włączył usługę 
lokalizacji, od razu wiedział, kto w jego 
sąsiedztwie też się buduje. W ten sposób 
zawsze łatwiej było podejrzeć coś u sąsiada 
i vice versa. Razem buduje się raźniej.
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Wienerberger

Poznaj ekspertów

Kompleksowe rozwiązania 

Wienerberger jest największym na świecie pro-
ducentem ceramicznych materiałów budow-
lanych. Firma założona w 1819 roku obecnie 
posiada ponad 220 zakładów w 30 krajach. Wie-
nerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., będąca 
częścią globalnej korporacji Wienerberger AG, 
istnieje na polskim rynku od 1995 roku i jest kra-
jowym liderem wśród producentów ceramicznych 
cegieł konstrukcyjnych, dachówek oraz cegieł 
klinkierowych.

Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, 
łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, doce-
nianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką. Misją 
Wienerberger jest tworzenie nowoczesnego budownictwa przy-
jaznego dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Efektem takiego 
podejścia jest projekt e4 Brickhouse, czyli koncepcja budynku 
niemal zeroenergetycznego. Realizacja projektu rozpoczęła się  
w 2010 roku. Modelowy dom został zaprojektowany i wybu-
dowany we współpracy z grupą ekspertów w 2012 roku. e4 Brick- 
house spełnia restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej dla sektora 
budowlanego dotyczące zużycia energii, które wejdą w życie  
w 2020 roku. Projekt Brickhouse został oznaczony symbolem e4, 
który określa cztery istotne dla firmy obszary:

 energy (energia): efektywny energetycznie model domu;
 environment (środowisko): materiały budowlane przyjazne dla 

środowiska i stosowanie odnawialnych źródeł energii;
 emotion and health (samopoczucie i zdrowie): przyjazny klimat  

i komfort życia; 
 economy (ekonomia): przystępne koszty budowy i eksploatacji.

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ma w Polsce sieć 
zakładów produkcyjnych, w których na bazie naturalnych skład-
ników (gliny i piasku) powstają ceramiczne cegły konstrukcyjne  
i stropy Porotherm, dachówki ceramiczne Koramic oraz cegły 
klinkierowe Terca.
Kluczowe produkty w portfolio Wienerberger: Porotherm, 
Koramic, Terca. 

Kompleksowe rozwiązania
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Ceramiczne pustaki, stropy i nadproża two-
rzą kompletny system do budowy ciepłe-
go domu. Główną zaletą tych produktów 
jest ich modułowość i komplementarność. 
W ofercie znajdują się różne modele pusta-
ków, w tym połówkowe i narożnikowe oraz 
wyposażone w tzw. kieszenie, wykorzysty-
wane przy murowaniu otworów na okna 
i  drzwi. Z materiałów Porotherm można 
wybudować ściany każdego rodzaju – ze-
wnętrzne: jedno-, dwu- i trójwarstwowe oraz 
wewnętrzne: nośne i działowe. Porotherm 
to szeroka gama rozwiązań do budowy 
domu, m.in. Porotherm Dryfix (murowanie 
na suchą zaprawę łączącą idealnie szlifo-
wane pustaki), Porotherm AKU (pustaki do 
budowy ścian wewnętrznych, łączące do-
skonałe parametry izolacyjne i akustyczne), 
Porotherm EKO+ (pustaki do budowy domu 
energooszczędnego) oraz stropy Porotherm 
(najnowocześniejsze rozwiązanie gęstoże-
browego stropu ceramicznego). 

Cegły klinkierowe i elewacyjne, kształtki i płyt-
ki klinkierowe oraz gotowe mieszanki zapraw 
tworzą kompletne rozwiązanie do trwałego 
i estetycznego  wykończenia domu. Ponad 
200 kolorów i różnorodne struktury sprawia-
ją, że cegły Terca mają zastosowanie zarów-
no do budowy elewacji domu, ogrodzeń, 
kominów, małej architektury ogrodowej, jak 
i przy urządzaniu wnętrza domu, np. jako 
dekoracja ściany czy materiał do  budowy 
kominka. 

Ceramiczne dachówki, akcesoria ceramicz-
ne oraz nieceramiczne akcesoria techniczne 
tworzą kompletne rozwiązanie do ułożenia  
trwałego i solidnego dachu. Bogate wzornic-
two i kolorystyka dachówek stanowią najob-
szerniejszą ofertę dostępną na rynku. Bogaty 
wybór produktów Koramic daje możliwość 
dopasowania dachówki do charakteru każ-
dego obiektu. Tradycyjne modele takie jak 
klasyczna, zaokrąglona karpiówka idealnie 
pasują do budowy domów jednorodzin-
nych. Praktyczna i uniwersalna dachówka 
Renesansowa Alegra 9 zaskakuje pięknem 
linii. Jest niezwykle wydajna – na metr dachu 
potrzebne jest tylko 9 sztuk. Natomiast ory-
ginalny i nowoczesny kształt dachówki Ac-
tua doceniają inwestorzy szukający niekon-
wencjonalnych rozwiązań. Wysokiej jakości, 
szlachetne dachówki ceramiczne w połącze-
niu z akcesoriami technicznymi gwarantują 
trwałość dachu i odporność na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Rozwiązania 
ścienne

Rozwiązania 
dachowe

Rozwiązania 
klinkierowe

Światowy 
lider ceramiki 
budowlanej
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Innowacyjne technologie

Historia firmy Wienerberger zaczyna się w 1819 roku, 
w którym 28-letni wówczas Alois Miesbach (1791- 
-1857) zakłada swoją pierwszą cegielnię zlokalizowa-
ną na południe od Wiednia. To początek już prawie 
200-letniej historii firmy, która na przestrzeni lat stała 
się największym światowym producentem cegieł.

Często podróżując, Alois Miesbach wcześnie odkrył możliwości, ja-
kie dawało przemysłowe wypalanie cegieł. W ciągu zaledwie kilku lat 
zbudował najnowocześniejszą cegielnię w Monarchii Austriackiej. Wy-
nalazł nowe piece, w 1835 roku stworzył maszynę do przemysłowego 
formowania cegły i opracował technologię produkcji cegieł elewacyj-
nych w specjalnych kolorach oraz produkował rury do odwadniania 
i zaopatrywania w wodę. 
Trzy decyzje młodego przemysłowca nadały kierunek firmie Wiener-
berger. Miesbach rozpoczął eksploatację złóż gliny na obrzeżach 
Wiednia na skalę przemysłową. Następnie zainwestował w kopalnie 
węgla, by – jak powiedział – zapewnić „dobry gorący ogień” w swoich 
piecach. Później rozpoczął szybką ekspansję, budując szereg fabryk, 
by zaopatrywać w cegły całą Monarchię Austro-Węgierską. 
W momencie śmierci Miesbacha w 1857 roku firma miała 9 cegielni 
oraz kilka kopalni węgla. Rozpoczęła także działalność w sektorze 
konstrukcyjnym, budując zarówno domy mieszkalne, jak i budynki 
użyteczności publicznej w Wiedniu. Duża część zabudowy XIX-wiecz-
nego Wiednia powstała dzięki materiałom ceramicznym pochodzą-
cym z cegielni Wienerbergera. 
Następcy Miesbacha wprowadzili firmę na giełdę wiedeńską, na której 
notowana jest od 1869 roku i cieszy się dziś doskonałą opinią na mię-
dzynarodowych rynkach finansowych. Perspektywiczne spojrzenie, 
które towarzyszyło firmie od jej początków, było i nadal jest podstawą 
stałego, międzynarodowego wzrostu.  

Rozpoczęta w 1819 roku historia firmy Wienerberger opierała się na 
jednym prostym produkcie – cegle. Dzisiaj Wienerberger to znacznie 
więcej niż cegły. To międzynarodowa firma, która  myśli nie  tylko  
w kategoriach produktu, ale także kompleksowych rozwiązań dla bu-
downictwa, jednocześnie przykładając ogromną wagę do kształtowa-
nia krajobrazu architektonicznego i do wysokiej kultury budownictwa. 
Wyrazem tej troski jest międzynarodowy konkurs dla architek-
tów –  Brick Award, w którym nagradzane są najciekawsze, inno-
wacyjne i  doskonałe jakościowo obiekty powstałe z materiałów 
ceramicznych: cegieł konstrukcyjnych, dachówek ceramicznych 
czy cegieł klinkierowych. Począwszy od 2004 roku, konkurs od-
bywa się co dwa lata, a jego otwarta formuła pozwalająca na 
uczestnictwo obiektów zrealizowanych nie tylko z wykorzysta-
niem materiałów ceramicznych marki Wienerberger promuje 
ideę architektury ceramicznej. Więcej informacji i inspiracji na: 
http://www.wienerberger.com/brick-award

200 lat doświadczeń 

200 lat doświadczeń
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Połączenie innowacyjnych technologii i dwustuletniej tradycji 
czyni z Wienerberger technologicznego lidera jakości na polskim 
rynku z trzema wyróżniającymi się grupami produktów. Są to ce-
ramiczne cegły konstrukcyjne i stropy Porotherm, cegły klinkie-
rowe Terca oraz dachówki ceramiczne Koramic.

1995
Pierwszą inwestycją był zakup i całkowita modernizacja cegielni 
w Lęborku w woj. pomorskim, w której rozpoczęto produkcję 
pustaków Porotherm. W ciągu kolejnych 6 lat uruchomiono za-
kłady produkcyjne, m.in. w Zielonce k. Warszawy, Honoratce 
k. Konina, Częstochowie oraz w Dobrem.

2002
W Jankowej Żagańskiej oraz Toruniu – najnowocześniejszej  
fabryce w Europie Środkowo-Wschodniej – firma Wienerber-
ger rozpoczęła produkcję ceramicznych cegieł klinkierowych 
Terca, oferując tym samym swoim klientom kompleksowe roz-
wiązania do budowy ścian ceramicznych.

2003
W sierpniu w Honoratce k. Konina rozpoczął działalność zakład 
produkujący belki stropowe Porotherm, dzięki czemu oferta 
firmy została poszerzona o łatwy w montażu, systemowy strop 
ceramiczny.

2004 
Rozpoczęcie produkcji dachówki było przełomowym momen-
tem w  rozwoju biznesu w Polsce. Firma Wienerberger roz-
szerzyła portfolio swoich produktów o ceramiczne dachówki 
Koramic, kupując zakład zlokalizowany w Kunicach k. Legnicy 

(woj. dolnośląskie). Od tego czasu oferta firmy to komplek-
sowe rozwiązania do budowy całego domu z  naturalnych 
materiałów ceramicznych: od ścian, przez stropy, aż po ce-
ramiczny dach.

Lata 2005-2008
Jest to czas intensywnego rozwoju i inwestycji firmy w Pol-
sce. W 2007 roku modernizacji został poddany jeden z naj-
starszych zakładów w  Lęborku oraz fabryka w Dobrem. 
Uruchomiona została też druga linia produkcyjna cegieł 
klinkierowych w Toruniu. Rok 2007 przyniósł także decyzję 
o  inwestycji w nowoczesny zakład produkcyjny ceramicz-
nych cegieł poryzowanych, w Oleśnicy, w województwie 
świętokrzyskim.

2009
Firma Wienerberger wprowadziła do oferty cegły szlifowane 
oraz technologię Porotherm Profi – system murowania na 
cienką spoinę. Szlifowanie cegieł Porotherm pozwoliło uzy-
skać perfekcyjnie gładką powierzchnię łączenia oraz diame-
tralnie przyspieszyło prace murarskie, przez co budowa stała 
się znacznie łatwiejsza i bardziej ekonomiczna.

2010
Firma Wienerberger jako pierwsza wprowadziła na polski 
rynek Porotherm Dryfix – innowacyjną technologię łączenia 
szlifowanych cegieł za pomocą suchej zaprawy. Technologia 
sprawdzona wcześniej i stosowana z powodzeniem w innych 
europejskich krajach, jak Austria czy Czechy, zrewolucjoni-
zowała proces budowy ścian.

Wienerberger w Polsce
Wienerberger działa na polskim rynku od prawie 18 lat.
Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w roku 1995. Jako czołowy
producent ceramicznych materiałów budowlanych dostarcza nowoczesne
rozwiązania pozwalające na prowadzenie inwestycji w sposób zgodny z najwyższymi 
światowymi standardami. 
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Idea domu ceramicznego e4  
Koncepcja e4 to odpowiedź firmy Wienerberger na wymagania 
dotyczące odpowiedzialnego, energooszczędnego i zdrowego 
budownictwa realizowanego przy jednoczesnym wysokim po-
szanowaniu środowiska i dbałości o komfort życia człowieka.
Wyznacznikami tej koncepcji domu są cztery obszary ważne 
z punktu widzenia człowieka i środowiska, w którym żyje: ener-
gia, ekonomia, ekologia (dbałość o środowisko) oraz emo-
cje (czyli świadomość i komfort zamieszkiwania w zdrowym 
domu). 

Kompleksowa – ujmująca wszystkie aspekty dotyczące bu-
dowy, eksploatacji i komfortu życia mieszkańców – koncepcja 
ceramicznego domu e4 opiera się na zastosowaniu solidnych, 
trwałych i energooszczędnych ścian zewnętrznych z pustaków 
ceramicznych (oszczędność energii). Kolejnymi istotnymi kryte-
riami są: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (ekologia 
i środowisko), przystępne koszty budowy i eksploatacji (ekono-
mia) oraz wysoki komfort życia (zdrowy mikroklimat mieszkania). 
Dwa podstawowe filary koncepcji e4, czyli ceramiczne ściany 
Porotherm i wykorzystanie energii odnawialnej, gwarantują 
spełnienie standardu e4. 

Kto dziś buduje swój dom ekonomicznie pod względem energetycznym, ten nie tylko oszczędza na kosztach ogrze-
wania. Ma on też swój wkład w zmniejszaniu efektu cieplarnianego i zmian klimatu.

Dom w koncepcji e4 
Standard przyszłości

Dom w koncepcji e4
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energia 

Wydajność energetyczna w domu ceramicznym e4 osiągana 
jest dzięki redukcji strat energii cieplnej w połączeniu z nowo-
czesnymi technologiami i systemami grzewczymi (w tym po-
zwalającymi na produkcję energii przez budynek). Zminimalizo-
wanie strat energii zapewniają jednowarstwowe ściany wybu-
dowane z  pustaków ceramicznych Porotherm produkowanych 
przez firmę Wienerberger, np. z wbudowaną izolacją termiczną 
z wełny mineralnej. Gwarantują one na tyle wysoką ochronę 
cieplną budynku, iż nawet zimą może być on energetycznie 
samowystarczalny. 
Energia grzewcza pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych po-
przez zastosowanie systemów, takich jak kolektory słoneczne 
oraz panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę 
(pelety) itp. Możliwe są także takie rozwiązania, w których dom 
produkuje nawet więcej energii, niż jej zużywa. 

W Austrii zbudowano pierwszy 
w Europie ceramiczny „dom przy-
szłości” z ceramicznymi ścianami 
jednowarstwowymi firmy Wiener-
berger, w którym 100% potrzebnej 
energii pochodzi ze źródeł odna-
wialnych. Ceramiczny dom e4 już 
teraz spełnia wysokie wymagania 
UE (Dyrektywa 2010/31/EU) doty-
czące energooszczędności w bu- 
downictwie, które będą obowią-
zywać od 2020 r. 

emocje i zdrowie

Dom to miejsce, w którym żyjemy, odpoczywamy i spędzamy z ro-
dziną większość wolnego czasu. Chcemy, żeby był zaprojekto-
wany optymalnie dla naszej rodziny i na tyle trwały, by służył nam 
i kolejnym pokoleniom. Satysfakcja z mieszkania w domu ciepłym, 
cichym i zdrowym w dużej mierze zależy od zastosowania w nim 
odpowiednich materiałów. Ceramika jest idealnym materiałem, 
z  którego można budować nie tylko energooszczędnie, ale rów-
nież zdrowo i ekologicznie. Materiały ceramiczne zapewniają naj-
wyższą jakość powietrza w domu, a ze względu na swoją wysoką 
pojemność cieplną zapobiegają przegrzewaniu się pomieszczeń 
latem. Koncepcja ceramicznego domu e4 umożliwia inwestującym 
rodzinom zaprojektowanie swojego wymarzonego domu dokładnie 
według indywidualnych wyobrażeń i potrzeb, także poprzez zasto-
sowanie cegły jako elementu wykończenia wnętrz. 

ekologia i środowisko

Dbałość o środowisko to zarówno wykorzystanie ekologicznych 
materiałów budowlanych, jak i stosowanie odnawialnych źródeł 
energii. Ceramika, jako materiał w pełni naturalny, niezwykle 
trwały i przyjazny środowisku, w 100% spełnia kryteria materiału 
ekologicznego. Pozwala na stworzenie i utrzymanie bardzo ko-
rzystnego mikroklimatu wewnątrz domu. 
Wykorzystanie energii słonecznej, biomasy czy źródeł hydroter-
malnych do ogrzewania domu, ciepłej wody, wentylacji domu 
czy jego chłodzenia pozwala oszczędzać paliwa kopalne oraz 
eliminować emisję szkodliwego CO2 do atmosfery.

ekonomia

Właściwie wyważony koszt budowy, utrzymania i bieżącej kon-
serwacji budynku jest podstawą idei domu e4. Ciepłe i trwałe 
mury z ceramiki i innowacyjne technologie budowania w połą-
czeniu z nowoczesnymi systemami grzewczymi czy wentylacyj-
nymi gwarantują, że zarówno koszty budowy, jak i późniejszej 
eksploatacji domu będą dla nas przewidywalne. Dom e4 zapew-
nia minimalne koszty konserwacji i rozsądny poziom wydatków 
na energię, co stanowi kolejny, niezwykle istotny element kom-
fortu życia. 

Pomysłem projektantów domu we-
gług idei e4 było obrócenie dachu 
na bryle budynku w kierunku słońca. 
Dzięki temu, pomimo zorientowanej 
na północ, podłużnej działki wy-
korzystano efektywnie kolektory 
słoneczne.

Dom w koncepcji e4 
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Znany od wieków materiał zyskuje dzisiaj nowy wyraz. Oddany 
w  ręce poszukujących nowych środków wyrazu projektantów, 
staje się tworzywem przełamującym chłód nowoczesnej archi-
tektury. Klinkier zestawiony ze stalą, szkłem, wielkimi płaszczy-
znami nowoczesnych okładzin elewacyjnych dodaje budynkom 
przyjaznego wyrazu. Drobne elementy użyte w dużych realiza-
cjach architektonicznych nadają im bliską człowiekowi skalę 
i stają się dobrym łącznikiem nowoczesności z tradycyjnym 
budownictwem. 

Geometryczne formy współczesnej architektury domagają się odpowiedniego wykończenia elewacji. Za-
daniem materiału jest często podkreślenie kubicznej bryły. Nowoczesny klinkier sprosta tym wymaganiom. 
Zarówno kształt elementów uwypuklony przez spoiny, jak i kolorystyka pomoże wydobyć urodę form, a nie-
rzadko stać się dominującym rozwiązaniem estetycznym. 

Klinkier i dachówki kreują elewację

Ceramiczne innowacje

Nowe myślenie o środkach artystycznego wyrazu idzie 
w kierunku kontrastowego zestawiania materiałów.

Ceramiczne innowacje
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Nowa cegła 
Innowacyjne wykorzystanie gliny jako materiału wykończenio-
wego, jakim jest klinkier, idzie w kilku kierunkach. Wprowadza 
się dzisiaj nowe kolory cegieł, eksperymentuje z różnorodnymi 
kształtami i wymiarami. Efekty tych poszukiwań zawsze jednak 
pozostają wierne swojemu budulcowi, czyli ceramice. Cegły 
w nowych, często zaskakujących barwach czy sposobach wy-
kończenia powierzchni zachowują wymiary typowe dla tradycyj-
nych cegieł. Z kolei cegły o innowacyjnych formatach – wydłu-
żonego prostopadłościanu czy też cegły modułowe, wśród któ-
rych największa jest wielokrotnością najmniejszej –  nawiązują 
do swojego pochodzenia typowymi dla ceramiki kolorami i fak-
turami. Nowe barwy i wymiary są także inspiracją do odważniej-
szego zestawiania materiałów na elewacjach. Pokazują, jak uży-
wając tradycyjnego materiału, można udanie eksperymentować 
z kolorem i formą.
Proces nadawania nowych barw nie zmienia właściwości klin-
kieru. Nietypowe, do tej pory niekojarzące się z cegłą kolory uzy-
skuje się poprzez ich glazurowanie. Spieczona z nimi warstwa 
szkliwa ma taką samą trwałość jak tradycyjny klinkier.   

Małe elementy – duże płaszczyzny
Synonimem nowoczesnej architektury jest prostota kształtów 
i  form. Klinkier doskonale wpisuje się w tę estetykę. Małe ele-
menty dają możliwość układania ich na elewacji w nieskończo-
nej liczbie wariantów, które podkreślą kubiczność nowocze-
snych brył budynków. Z drugiej strony dzięki drobnym elemen-
tom, odpowiednio ułożonym czy zestawionym kolorystycznie, 
elewacje zyskują nowy wymiar – przestrzenną plastyczną formę, 
którą dodatkowo może podkreślić światło czy też sąsiedztwo 
innych materiałów. Małe elementy, jakimi są cegły klinkierowe, 
pozwalają równeż wykorzystać je do wykończenia zaokrąglo-
nych naroży budynku i ścian biegnących po łuku. Gdy kąt zagię-
cia nie jest duży, nie jest konieczne używanie droższych cegieł 
kształtowych.   
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Geometria górą
Moda na geometryczne proste kształty wygenerowała także 
nowy kształt dachówki. Płaskie dachówki o wykroju prostokąta są 
pierwszym typem dachówki o kształcie niezwiązanym historycznie 
z tym pokryciem. Podążają za nim również odmienne od tradycyjnych 
barwy dachówek, np. czarna angoba czy bardzo modny obecnie 
antracyt. Jednak nawet tradycyjna, ceglasta czerwień zastosowana 
w tej formie przybiera innowacyjny wygląd. Kształt dachówki 
w  połączeniu z  tradycyjnym kolorem pozwala też zgrać ten typ 
pokrycia z nowoczesnymi materiałami elewacyjnymi, podczas gdy 
w wypadku dachówek tradycyjnych takie połączenie mogłoby być 
zgrzytem estetycznym. 

Odpowiedź na nową architekturę dachu
Dachówka prostokątna jest jednym z  nielicznych materiałów coraz 
śmielej stosowanych na dachach o nietypowych kształtach, które 
często wynikają z poszukiwania nowych form bryły i  usytuowania 
domu na niewielkiej działce. Dachy pulpitowe kryjące przeważnie 
domy z  przełamaną bryłą, dachy kolebkowe i półkolebkowe, 
wielopołaciowe na rozbudowanych bryłach w  sposób najbardziej 
efektowny eksponują atuty dachówki ceramicznej. Znajdują one swoje 
zastosowanie również jako pokrycia dachów o typowych kształtach, 
ale wzbogaconych lukarnami o uproszczonej formie. 

Nowy kontekst dla elewacji 
Siła porządkująca dachówki prostokątnej przenosi się również na 
ściany. Elementy elewacji – takie jak stolarka otworowa, detale 
architektoniczne czy materiały zastosowane do jej wykończenia 
– niezależnie od swojej wielkości wprowadzają nowy ład, scalają 
się w harmonijną całość. Stosunkowo duże wymiary dachówki 
sprawiają, że na dachu widoczne są jedynie poziome podziały 
– ich regularność nadaje elewacji rytm.  

Nowa dachówka – nowe możliwości 
Chociaż wszystkie dachówki można montować również na 
ścianach domów, to jednak najlepiej w tej roli sprawdzają się 
nowoczesne, płaskie dachówki zakładkowe.
„Zejście” pokrycia z dachu na ścianę to nowy trend w kreowaniu 
elewacji domów i myśleniu o materiałach wykończeniowch. 
W takim rozumieniu  produkty przekraczają granice miejsc, do 
których zostały pierwotnie przypisane. Zastosowanie pokrycia 
dachowego w roli okładziny elewacyjnej to właśnie przykład 
takiego innowacyjnego projektowania. Dachówka kryjąca 
pionowe płaszczyzny jest również efektem poszukiwania dla 
ścian nowych struktur i faktur. Użyta na ścianie zmienia odbiór 
zarówno ściany, jak i dachówki, uplastyczniając płaszczyznę 
i dodając jej ciepła. 

Ceramiczne innowacje
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Układanie dachówki prostokątnej
Dachówka prostokątna pozwala na znacznie szybsze pokrycie  
dachu. Duże wymiary płaskiej Actuy 10 – 47,4 x 28,5 cm – sprawia-
ją, że na pokrycie metra kwadratowego potrzeba jedynie 10,5 szt. 
Umożliwiają układanie dachówki prosto lub z przesunięciem o pół 
dachówki. Dzięki zamkom mają dużą regulację długości krycia. 

Ekspert radzi:Montaż na ścianie
Sposób montażu dachówki na ścianach elewacyjnych jest w dużej 
mierze analogiczny jak na dachu, gdyż elewację możemy potraktować 
jako dach o kącie nachylenia 90 stopni. Niezbędne jest wykonanie 
konstrukcji spodniej z łatami, na których zawieszone będą dachówki. 
Należy odpowiednio zaprojektować całą ścianę i  dostosować 
konstrukcję elewacyjną do charakterystyki przegrody zewnętrznej. 
Dlatego przy takim projekcie ważne jest dokładne rozrysowanie detali 
przez architekta. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, wskazane 
jest mocowanie każdej dachówki. 

Ściana jako instalacja
Niewielki wymiar dachówek ma jeszcze jeden atut – można je 
układać tak, by możliwe było zamontowanie w wykończonej 
nimi ścianie oświetlenia LED-owego. Lampy LED nadają jej 
nowy wymiar, uplastyczniają ją, a także podkreślają urodę da-
chówek na elewacji. Ich montaż na różnych wysokościach spra-
wia, że taki budynek staje się niepowtarzalnym obiektem. 
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Działka i projekt

Decyzja dotycząca wyboru miejsca zamieszkania jest jedną z poważniejszych, jakie podejmujemy w swoim 
życiu. Od lokalizacji domu zależy styl życia rodziny, budowanie społecznych więzi i przyjaźni. Zanim jednak 
powstanie dom, czeka nas załatwienie wielu spraw. 

Ważne decyzje, niezbędne formalności

Pierwsze kroki do własnego domu

1. Kupujemy działkę

Pierwszą, a zarazem kluczową decyzją, przed którą staje inwe-
stor, jest wybór odpowiedniej działki pod budowę domu. Tę warto 
wybierać, gdy mamy już sprecyzowaną wizję co do projektu 
domu. Dzięki temu łatwiej będzie dobrać odpowiedni rozmiar 
i kształt działki.

Wizja lokalna
  W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na sąsiedztwo 
działki. Warto sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się na 
przykład zakłady produkcyjne czy hałaśliwe warsztaty, które 
mogłyby zakłócać spokój domownikom w ciągu dnia lub powo-
dować uciążliwą emisję zanieczyszczeń bądź wzmożony ruch 
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samochodowy. Dobrze też upewnić się w urzędzie gminy, czy 
w najbliższym czasie nie planuje się w pobliżu wybranej działki 
budowy, która mogłaby przysłonić piękne widoki z okna.

  Trzeba się upewnić, czy działka ma dostęp do drogi publicznej 
– jest to niezbędny warunek uzyskania pozwolenia na budowę. 
Dobrze też sprawdzić stan drogi i wziąć pod uwagę, jak będzie 
wyglądał dojazd do działki zimą – gdy utrudnią go obfite opady 
śniegu. 

  Kolejną ważną sprawą jest kształt i wielkość działki. Przyjmuje 
się, że dla domu jednorodzinnego minimalna wygodna po-
wierzchnia to 700 m². Aby można było swobodnie zlokalizować 
na niej dom, szerokość działki powinna wynosić co najmniej 
16 m.

  Przed zakupem działki należy też sprawdzić grunt. W razie wąt-
pliwości, które mogą wskazywać na to, że dany grunt utrudni 
budowę fundamentów, warto zlecić wykonanie badania geo-
technicznego, które pozwoli uniknąć późniejszych problemów.  

Wybierając działkę, przyjrzyjmy się okolicznym domom. Je-
śli będziemy chcieli wybrać projekt domu z elewacjami ce-
glanymi lub z dachem pokrytym dachówkami ceramicznymi, 
warto sprawdzić, jak wpisze się on w otoczenie. Usytuowa-
nie domu w spójnym architektonicznie krajobrazie podniesie 
jego rangę. 

2. Wybieramy projekt 

Budowa domu nie może się obejść bez projektu. Do wyboru 
mamy dwa rozwiązania – zakup projektu gotowego lub zlecenie 
wykonania projektu indywidualnego. 

Z katalogu
  Wybór jest na tyle duży, że każdy inwestor z pewnością znajdzie 
dom odpowiedni do swoich potrzeb. Realizacja zamówienia nie 
trwa zwykle dłużej niż trzy tygodnie. Taki projekt zawiera infor-
macje o szacowanych kosztach budowy domu czy zalecanych 
materiałach – od razu więc wiadomo, z czym trzeba się liczyć 
podczas jego realizacji. W wielu przypadkach można też zoba-
czyć zdjęcia budynków wybudowanych na podstawie wybra-
nego projektu gotowego. 

  Ważną zaletą projektów gotowych jest ich cena – są one bowiem 
o wiele tańsze (standardowy koszt to około 2000 zł) niż projekty indy-
widualne. Projekt gotowy wymaga jednak adaptacji do konkretnej 

Dokumenty pod lupą
  Należy się dowiedzieć, jak wygląda uzbrojenie działki – na bu-
dowę kanalizacji czy sieci gazowej trzeba będzie długo czekać 
lub ponosić wysokie koszty doprowadzenia mediów. Aktualny 
wykaz dostępnych mediów można sprawdzić w urzędzie gminy. 

  Stan prawny działki sprawdzimy, zapoznając się dokładnie z jej 
księgą wieczystą – sprzedający powinien nam udostępnić jej 

odpis. Znajdziemy w niej informacje o tym, kto jest jej właści-
cielem, czy jest obciążona hipoteką lub np. służebnością drogi 
koniecznej.

  W wydziale architektury urzędu gminy zapoznamy się z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znaleźć 
tam można m.in. informacje o przeznaczeniu terenu, możliwo-
ściach kształtowania jego zabudowy i ograniczeniach z tym 
związanych. 

W planach zagospodarowania przestrzennego możemy 
zetknąć się z ograniczeniami dotyczącymi przyszłej zabu-
dowy, które wpłyną na nasze decyzje dotyczące wyboru, 
np. kształtu i kąta nachylenia dachu. Dach kryty dachówka-
mi w  konkretnym kolorze może okazać się niemożliwy 
do realizacji.
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Formalności

działki i potrzeb inwestora. Adaptacja polega też na dostosowa-
niu projektu do wymagań wynikających z warunków zabudowy 
lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za tę 
usługę trzeba dodatkowo zapłacić.

  Warto również wiedzieć, że projekt gotowy jest projektem ar-
chitektoniczno-budowlanym. Aby stał się projektem budowla-
nym, który dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę, 
wymaga wykonania planu zagospodarowania działki. Generuje 
to dodatkowe koszty, które należy doliczyć do ceny projektu. 

Projekt na zamówienie
Projekt indywidualny zawiera zwykle kompletną dokumentację nie-
zbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest on również odpo-
wiedzią na wszystkie potrzeby inwestora. Umożliwia mu wybór nie 
tylko bryły budynku czy rozmieszczenia pomieszczeń, ale także po-
zwala realizować najśmielsze oczekiwania. W tym przypadku nie ma 
też mowy o ustępstwach – projekt powstaje tak długo, aż sprosta 
oczekiwaniom inwestora. Za te udogodnienia trzeba jednak sporo 
zapłacić – ceny projektów indywidualnych uzależnione są m.in. od 
renomy pracowni architektonicznej, wielkości domu, stopnia skom-
plikowania bryły oraz od wymagań stawianych projektantowi. Warto 
mieć na uwadze, że koszt projektu, tak samo jak jego wykonanie, 
rozkłada się w czasie – najpierw płaci się za opracowanie koncepcji, 
później kolejną sumę przy odbiorze projektu. Dodatkowo możemy 
zlecić projektantowi nadzór autorski nad wykonaniem.

Jaki dom – parterowy czy z poddaszem użytkowym?
To podstawowy dylemat inwestorów stających przed wyborem 
projektu. Wybór rodzaju domu będzie wpływał na jego wygląd, 
koszt budowy oraz funkcjonalność.

Dom parterowy jest z reguły niższy i bardziej rozłożysty niż ten 
z poddaszem użytkowym, dzięki czemu łatwiej wpisuje się w oto-
czenie. Warto go wybrać, jeżeli zależy nam na niezbyt dużej po-
wierzchni – wówczas będzie on miał ładną, zwartą bryłę. Jeśli jego 
powierzchnia ma być duża, przyjmuje on kształt litery L, T bądź U, 

W projekcie przewidziana jest technologia budowy ścian 
zewnętrznych. Zmiana w trakcie realizacji nie zawsze jest 
możliwa. Dlatego już na tym etapie należy wybrać najlepsze 
rozwiązanie.
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przez co wzrastają koszty budowy i trudniej go odpowiednio zlo-
kalizować na działce. W domach parterowych wszystkie pomiesz-
czenia użytkowe znajdują się na parterze – ma to duże znaczenie, 
jeśli zamieszkają w nim osoby starsze. W takim domu trudniej jed-
nak zapewnić dopływ odpowiedniej ilości światła naturalnego do 
wszystkich pomieszczeń. 
Domy parterowe o zwartej bryle są stosunkowo łatwe w budowie, 
również wykonanie dachu jest mniej skomplikowane, gdyż pod-
dasze nieużytkowe nie wymaga doświetlenia, czyli montażu okien 
połaciowych. Odchodzi też konieczność wykonywania nośnego 
stropu i koszt budowy schodów.

Domy z poddaszem użytkowym, nawet te o dużej powierzchni, 
mają zwartą bryłę. Taki dom łatwiej więc usytuować na małej 
działce niż parterowy, gdyż część jego pomieszczeń znajduje się 
na kondygnacji. Domy z poddaszem użytkowym umożliwiają też 
lepsze doświetlenie wszystkich pomieszczeń światłem natural-
nym i otwierają mieszkańcom dalsze widoki na otoczenie. Podział 
domu na parter i poddasze pozwala wyodrębnić dwie czytelne 
strefy – dzienną (na dole) i nocną (z sypialniami, na górze). Dom 
z poddaszem użytkowym wymaga jednak wykonania schodów, 
co podnosi koszt budowy. Konieczny jest także montaż okien da-
chowych, które optymalnie doświetlą pomieszczenia na poddaszu. 
Należy też pamiętać, że skosy poddasza ograniczają przestrzeń 
pomieszczeń i utrudniają dostęp do ich skrajnych części. 

3. Niezbędne formalności  

  Jeśli działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza zabudowę 
jednorodzinną, można wystąpić o pozwolenie na budowę. 

  Jeżeli jednak działka zlokalizowana jest na obszarze, dla którego nie 
sporządzono planu, należy w pierwszej kolejności uzyskać decyzję 
o warunkach zabudowy. Wniosek o uzyskanie warunków wraz z wy-
rysem z mapy zasadniczej lub – w przypadku jego braku – z mapy 
ewidencyjnej oraz oświadczeniem z lokalnych przedsiębiorstw po-
twierdzającym możliwość uzbrojenia działki w  planowane media 
składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na wydanie 
decyzji czeka się zwykle dwa miesiące. Po uzyskaniu warunków za-
budowy należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę
Wniosek o jego wydanie składa się w starostwie powiatowym, 
a  dokładniej w wydziale architektury i budownictwa. Do wnio-
sku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć 4 egzemplarze 
projektu budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli 
była konieczna) oraz oświadczenie inwestora o posiadaniu ty-
tułu prawnego do działki. Do wniosku dołączyć należy również 
zaświadczenia projektantów o przynależności do regionalnych 
izb branżowych oraz uzgodnienia (z Zakładu Uzgodnienia Doku-
mentacji Projektowej w sprawie projektu przyłącza energii elek-
trycznej, projektu przyłącza wody i kanalizacji czy projektu gazo-
wego), opinie, a także pozwolenia wymagane szczególnymi prze-
pisami prawa (np. dotyczącymi budowy na obszarach objętych 
ochroną przyrody). Pozwolenie na budowę powinno być wydane 
w ciągu 65 dni. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy odcze-
kać dwa tygodnie do jej uprawomocnienia się. Po zakończeniu 
wszelkich formalności można rozpocząć budowę.

W projektach mamy propozycję wykończenia elewacji i wy- 
boru materiału pokryciowego. Warto utrzymać ten sam kolor 
i wzór klinkieru oraz dachówki ceramicznej. Gotowych projek-
tów, w których zastosowano wszystkie rozwiązania firmy Wie-
nerberger, szukaj na www.wienerberger.pl/projekty-domow
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Wybór fachowców

Spełnienie tych kilku kryteriów sprawi, że będziesz mógł być dum-
ny ze swojego domu oraz szczęśliwy, że poniesione koszty i wysi-
łek włożony w jego powstanie opłaciły się.
Jeśli dom jest profesjonalnie zaprojektowany i zbudowany zgodnie 
z najlepszą sztuką, będzie ci o tym w przyjemny sposób przypomi-
nał – odwdzięczając się niskimi rachunkami za ogrzewanie, funk-
cjonalnością, komfortem mieszkania i wypoczynku. 

Jak znaleźć rzetelnych wykonawców?
Wbrew pozorom wcale nie jest ich mało. Nasi budowlańcy poczy-
nili ogromny krok do przodu. Dużo się uczą, przechodzą specja-
listyczne szkolenia, unowocześniają wyposażenie. Oczywiście są 
wciąż wyjątki od reguły i czasem słychać jeszcze narzekania na  

Profesjonalizm i rzetelność pod lupą

Znajdź i zatrudnij fachowców

Piękny nowy dom to marzenie większości rodzin. Aby udało się je zrealizować, przede wszystkim należy 
podejść do tego z rozsądkiem – szukać optymalnego projektu, wybrać sprawdzoną technologię, zatrudnić 
fachową ekipę i – jak przystało na poważnego inwestora – doprowadzić budowę do szczęśliwego finału.

budowlańców, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom tych, któ-
rzy ich zatrudniają. Oto kilka sposobów na odnalezienie fachow-
ców z klasą:

  referencje – namiary na solidnych fachowców przekazywane są 
między inwestorami, podobnie zresztą jak przestrogi co do nie-
kompetencji innych. Warto zatem popytać wśród znajomych, któ-
rzy niedawno budowali lub remontowali dom. Być może zatrudniali 
wykonawców godnych polecenia i dadzą ci do nich kontakt;

  rozmowa wstępna – gdy masz już numer do szefa ekipy, zasta-
nów się, o co chciałbyś go zapytać. Do takiej rozmowy trzeba się 
odpowiednio przygotować. Dowiedz się zatem, ile lat firma działa 
na rynku, czy pracowała także poza granicami kraju, czy ma 
dyplomy i certyfikaty ukończenia szkoleń prowadzonych przez 
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Ekspert radzi:

Szkolenia dla wykonawców
Specjaliści Wienerberger uczą każdej nowej technologii, która jest 
wprowadzana na rynek. Nasi doradcy techniczni pokazują więc, jak 
łatwo i szybko wybudować dom, wykorzystując najnowszy system 
murowania na sucho Porotherm Dryfix. Szkolenia adresowane są 
zarówno do doświadczonych ekip budowlanych, jak i początkują-
cych murarzy. 
Tylko z samego systemu Porotherm Dryfix firma przeszkoliła już setki 
fachowców! Uczestnicy szkoleń poznają zalety murowania w tym in-
nowacyjnym systemie, a w części praktycznej biorą udział w kon-
kursie murarskim i zdobywają dyplomy potwierdzające uczestnictwo 
w szkoleniu. Każdy uczestnik może pod okiem wykwalifikowanych 
fachowców z firmy Wienerberger sprawdzić możliwości nowego 
systemu i postawić własną ściankę. Udział w szkoleniach jest bez-
płatny.
Szukaj wykonawców, którzy odbyli szkolenia z murowania w syste-
mie Porotherm Dryfix!

Więcej informacji:
Konsultacje Techniczne
tel. +48 22 514 20 20, konsultacje.techniczne@wienerberger.com
Fachowe doradztwo techniczne znajdziesz też na stronie: 
www.wienerberger.pl w zakładce „Kontakt z nami”.

Kilka rad dla szukających  
firm wykonawczych

  Poszukiwanie firmy wykonawczej rozpocznij najpóźniej zimą, 
wówczas jest szansa, że wybrana ekipa będzie jeszcze dyspo-
nować wolnymi terminami na sezon wiosenny.

  Wybieraj firmę działającą w pełni legalnie – posiadającą oprócz 
adresu, numeru telefonu, strony internetowej i adresu e-mail 
także numer REGON. 

 Unikaj firm, które chcą pracować na czarno.

  Spisz z wykonawcą szczegółową umowę. Powinna zawierać za-
kres wszystkich zlecanych prac oraz podany koszt każdej usługi. 
Co ważne, nie wolno zapomnieć o wpisaniu terminu rozpoczęcia 
i zakończenia robót budowlanych, trzeba także zastrzec konse-
kwencje i stopień odpowiedzialności firmy za przekroczenie ta-
kiego terminu czy zniszczenie materiałów, na przykład przez ich 
nieprawidłowe murowanie. 

  Płać za usługę dopiero po zakończeniu prac, gdy stwierdzisz, że 
zostały przeprowadzone poprawnie. 

  Miej świadomość, że profesjonaliści znają wartość swojej pracy 
i z reguły nie są najtańsi na rynku.

instytuty i firmy budowlane. Sprawdzaj za każdym razem, czy 
pracownicy, którzy zdobyli te dyplomy, są jeszcze zatrudnieni. 
Może się bowiem zdarzyć, że po podwyższeniu kwalifikacji roz-
stali się z firmą – co również jest sygnałem ostrzegawczym. Pa-
miętaj –  certyfikaty ukończenia szkoleń powinny być możliwie 
najbardziej aktualne. Technologie budowlane wciąż bowiem 
ewoluują, ale także wymagania dotyczące budowy domów 
ulegają zaostrzeniu;

  wizyta w siedzibie – dobre firmy mają przeważnie swoje siedziby. 
Będąc tam, można zapoznać się na żywo z wykonawcami i skon-
frontować informacje przeczytane w ogłoszeniu bądź na stronie 
internetowej ze stanem rzeczywistym. Warto zobaczyć, jakim 
sprzętem dysponują wykonawcy. Dobrze jest też przyjrzeć się, 
jak pracuje ekipa, odwiedzając na przykład aktualnie realizowaną 
inwestycję.

Zapytaj producenta
Szukając ekipy wykonawczej, warto sprawdzić, czy producent sys-
temu, w którym zamierzasz budować dom, dysponuje listą autory-
zowanych wykonawców. Jeśli nie, może udostępnić ci adresy firm, 
które zostały przez niego przeszkolone. Najlepsi producenci, jak 
firma Wienerberger, organizują profesjonalne szkolenia dla wyko-
nawców i dbają, by ich produkty nie trafiały w przypadkowe ręce. 
Do dyspozycji budowlańców, ale także twojej, są materiały instruk-
tażowe oraz doradcy techniczni gotowi przyjść z pomocą w razie 
jakichkolwiek wątpliwości związanych z budową.

Wstępny kosztorys
Tak ważnego zagadnienia jak wybór materiału do budowy domu 
nie pozostawiaj wykonawcom. Powinieneś poprosić o przedsta-
wienie wstępnego kosztorysu prac. Możesz też potargować się co 
do ceny robocizny, zwłaszcza że murowanie np. w systemie Po-
rotherm Dryfix jest mniej pracochłonne niż tradycyjne, więc i cena 
powinna być niższa. Profesjonaliści przedstawią również dokładny 
harmonogram prac, w którym określone będzie, ile czasu zajmą 
poszczególne etapy. Zaprezentują ponadto wstępny kosztorys 
robót.

Inspektor poda pomocną dłoń
Jeśli obawiasz się, że nie zdołasz poświęcić budowie tyle czasu, 
ile trzeba, zatrudnij inspektora nadzoru. Nie musi on towarzyszyć 
robotnikom przez cały czas trwania budowy. Wystarczy, że bę-
dzie zjawiał się w kluczowych jej momentach, aby dopilnować, 

Opinie o firmach budowlanych można przeczytać na licz-
nych forach budowlanych. To bardzo cenne źródło wiedzy 
dla przyszłego inwestora.

czy wszystko przebiega zgodnie z zasadami, i dokonać odbioru 
poszczególnych etapów robót. Wpisem do dziennika budowy po-
świadczy zgodność stanu faktycznego z projektem.
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Budujemy z ceramiki

Glina to surowiec znany ludzkości od wieków. Wytwarzane z niej ceramiczne elementy służące do budowy 
domów solidnie zapracowały na swoją renomę. Nikogo nie dziwi, że ten sprawdzony przez setki, a nawet 
tysiące lat materiał budowlany nadal jest chętnie stosowany.  

Ciepło, trwałość, bezpieczeństwo

Siła ceramiki

Wysoką trwałość materiały ceramiczne zawdzięczają przede 
wszystkim wybieranym z dbałością złożom gliny wykorzysty-
wanej do ich produkcji.

 Najnowocześniejsze materiały budowlane, jakimi są produkty Wiener-
berger, skupiają w sobie wszystkie najlepsze cechy ceramiki, nato-
miast innowacyjne technologie ich produkcji wydobywają ze współ-
czesnych cegieł nowe walory.  

Zdrowie i bezpieczeństwo
Materiały ceramiczne to niewątpliwie jeden z najzdrowszych istnieją-
cych materiałów używanych w budownictwie, ponieważ są wykonane 
z naturalnych surowców – gliny i wody. Cegła ceramiczna, wypalana 
w temperaturze blisko 1000°C, jest bezpieczna dla zdrowia i wolna 
od alergenów.
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Wysoka temperatura wypału gwarantuje, że materiał jest suchy i od-
porny na rozwój grzybów. Materiały budowlane z ceramiki działają 
także jak naturalna klimatyzacja w budynku. Wysokie właściwości 
akumulacji ciepła i termoizolacyjne (np. cegieł) powodują, że budynki 
z ceramiki w naturalny sposób utrzymują ciepło zimą, a latem panuje 
w nich przyjemny chłód. Domy z cegieł ceramicznych są odporne 
na czynniki atmosferyczne, jak np. wiatr, ale nadal „oddychają”, 
czyli zapewniają swobodny przepływ pary wodnej w murze, 
uniemożliwiający skraplanie i gromadzenie się w nim wilgoci. 
To chroni budynek przed stratami ciepła, ale także zapewnia zdrowy, 
przyjemny mikroklimat we wnętrzu. Ta naturalna właściwość ścian 
ceramicznych sprawia, że domy są wolne od pleśni, grzybów czy 
innych szkodliwych mikroorganizmów, a zatem są higieniczne 
i zdrowe. Ceramiczne ściany domu zapewniają optymalną ochronę 
przed hałasem, a produkty na ściany o podwyższonej izolacyjno-
ści akustycznej, jak Porotherm 25/37.5 AKU, mogą być stosowane 
nawet na terenach o dużym natężeniu uporczywych dźwięków, np. 
w okolicach lotnisk. Produkty ceramiczne zapewniają najwyższą 
ochronę przed ogniem. Wypalone w wysokiej temperaturze opierają 
się działaniu ognia wiele godzin. W przypadku pożaru nie wydzielają 
żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji. Budynki z ceramiki są 
też bezpieczne. Trwałość i wytrzymałość mechaniczna cegieł cera-
micznych powoduje, że stosuje się je nawet na terenach zagrożo-
nych silnymi burzami czy trzęsieniami ziemi.

Ekonomiczne rozwiązanie
Żywotność budynków wykonanych z materiałów ceramicznych 
– cegieł czy dachówek – sięga setek lat, dlatego ich wartość ryn-
kowa utrzymuje się z upływem czasu. Inwestycja w dom z ceramiki 
pozwala uzyskać korzystną cenę przy ewentualnej jego sprzedaży. 
Naturalna ceramika zastosowana w budynku zapobiega takim nie-
korzystnym zjawiskom, jak wietrzenie, gnicie, próchnienie, pora-
stanie glonami czy inwazje insektów. To pomaga ograniczyć koszty 
utrzymania i konserwacji domu do minimum. Materiały ceramiczne, 
szczególnie te najnowocześniejsze i stanowiące kompletne, łatwe 
i elastyczne systemy, pozwalają na uporanie się z budową w krótkim 
czasie. To  oszczędza czas i pieniądze. Najbardziej innowacyjne 

ceramiczne systemy do budowy, jak Porotherm Dryfix, są produ-
kowane z najwyższą dokładnością (do 0,3 mm), która zapewnia ich 
idealne dopasowanie, ograniczając ilość zaprawy do minimum. 
Najnowsze, cienkowarstwowe, suche zaprawy zupełnie pozba-
wione wody umożliwiają prowadzenie prac budowlanych również 
zimą (do -5°C), co skraca czas budowy i pozwala oszczędzić ma-
teriały. Produkty ceramiczne mają szeroki wachlarz funkcji oraz 
zastosowań i mogą być wykorzystane na ścianach, elewacjach, 
dachach, a także elementach małej architektury czy ścieżkach 
w ogrodzie. Materiały ceramiczne pozwalają oszczędzać koszty 
energii. Optymalne właściwości akumulacyjne cegieł umożliwiają 
dziś budowę efektywnych energetycznie domów – od energoosz-
czędnych po nawet niemal zeroenergetyczne (więcej na stronie 6). 
Materiały ceramiczne mogą być ponownie wykorzystane na wiele 
różnych sposobów: pełne produkty w nowych budynkach lub 
do renowacji, do budowy barier dźwiękowych i umocnień grobli/
wałów przeciwpowodziowych, jako podbudowa ulic czy ścieżek, 
produkty przetworzone (zmielone) jako pokrycie obiektów spor-
towych – kortów tenisowych czy bieżni lekkoatletycznych. Długa 
żywotność produktów z ceramiki, możliwości ich ponownego 
zastosowania czy recyklingu powodują, że koszty użytkowa-
nia budynków z cegły, rozłożone na wiele lat, obniżają się.

Ekologia i efektywność energetyczna
Ceramiczne materiały wspomagają proces odzyskiwania energii. 
Ich wybitne właściwości akumulacyjne i termoizolacyjne pomagają 
osiągnąć znaczną redukcję kosztów energii. Naturalne ceramiczne 
cegły mogą być stosowane we wszystkich możliwych koncepcjach 
domów energoefektywnych, jak domy pasywne, energooszczędne, 
niskoenergetyczne czy solarne. Materiały ceramiczne mają właści-
wości przepuszczające parę wodną, „oddychające” i  regulujące 
wilgotność. To oszczędza energię, ponadto latem i zimą redukuje 
emisję CO2. Energia zużywana w procesie wypalania cegieł cera-
micznych jest rozłożona w czasie dzięki długoletniej żywotności 
ceramicznych materiałów budowlanych. Dla inwestorów budują-
cych zgodnie z wymogami ekologii znaczenie ma również to, że 
produkty ceramiczne są w 100% naturalne – wykonane z natural-
nych surowców: gliny i wody.  
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Rozwiązania ścienne

Państwo Agnieszka i Stanisław wymarzyli sobie dom nowocze-
sny o białych, wykończonych gładkim tynkiem elewacjach z du-
żymi przeszkleniami otwierającymi widok na zieleń podmiejskiej 
działki. Miał on jednocześnie spełniać podstawowy wymóg 
dotyczący współczesnego budownictwa jednorodzinnego, ja-
kim jest energooszczędność. Nasi inwestorzy postawili więc na 
ekonomię, ale też czas i jakość. Wybrali projekt gotowy, w któ-
rym przewidziano budowę ścian w technologii jednowarstwo-
wej. Eksperci z firmy Wienerberger doradzili im wybudowanie 
ścian z ceramiki poryzowanej w najnowocześniejszym wariancie 
Porotherm 44 EKO+ Dryfix. Ściany o wysokich parametrach 
termicznych bez konieczności ich docieplenia, gwarancja kom-
fortu życia w budynku o zdrowym mikroklimacie, jaki daje cera-
mika, a ponadto szybka i czysta budowa były wystarczającymi 
argumentami do podjęcia decyzji.  

Podstawowym parametrem ścian jednowarstwowych jest ich wysoka izolacyjność termiczna. Ponieważ 
ściana jednowarstwowa to mur wybudowany z jednej warstwy cegieł otynkowanych z zewnątrz i od środka, 
jej wysokie parametry cieplne w dużym stopniu zależą od zastosowanego materiału ściennego. Doskonałym 
wyborem jest ceramika poryzowana.

Ceramika poryzowana nie potrzebuje docieplania

Wystarczy jedna warstwa

Ściana jednowarstwowa
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Współczynnik przenikania ciepła U przez ściany z cegieł  
Porotherm 44 EKO+ o grubości 44 cm, murowanych na zaprawę 
Dryfix, wynosi 0,23 W/(m2.K). Od 2014 roku wymagania stawiane 
ścianom dopuszczają współczynnik U nie wyższy niż 0,25 W/(m2.K).

Rosnące ceny energii, a także coraz bardziej restrykcyjne przepisy 
dotyczące ochrony cieplnej wznoszonych obecnie budynków spra-
wiają, że energooszczędne budowanie staje się dzisiaj standardem. 
O  tym, czy dom będzie miał niskie zapotrzebowanie na energię,  
w  dużej mierze decydują przegrody zewnętrzne, w tym również 
ściany, które mają chronić przed ucieczką ciepła z wewnątrz. Drugim 
wymogiem czasów jest ekonomia i komfort budowania – chcemy 
budować taniej, przy użyciu mniejszej ilości materiałów, a ponadto 
szybciej, łatwiej i czyściej. Wszystkie te warunki pomoże nam speł-
nić nowoczesna, całkowicie sucha technologia budowy zewnętrz-
nych ścian jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Porotherm. 

Zastosowanie zaawansowanych technologicznie pustaków ceramicz-
nych w połączeniu ze specjalną zaprawą, np. do cienkich spoin, i opra-
cowaną techniką wznoszenia ścian, która pozwala uniknąć błędów wyko-
nawczych takich jak np. mostki termiczne, składa się na ostateczny efekt: 
ciepły mur niewymagający dodatkowych inwestycji w termoizolację. 

Zalety ceramicznych ścian jednowarstwowych Porotherm
  Ściany jednowarstwowe o grubości 44 cm (Porotherm 44 EKO +, 
Porotherm 44 Si) spełniają wymagania dotyczące izolacyjności  
termicznej.

   Budowa trwa znacznie krócej niż w przypadku innych technologii, 
a to dlatego, że cegły Porotherm są duże, a przy tym lekkie. Ich 
zużycie na 1 m2 wynosi maksymalnie 16 sztuk.

  Dom kosztuje mniej, bo odpada spory wydatek na ocieplanie, za-
oszczędzone pieniądze można zainwestować w nowocześniejszy 
system ogrzewania lub wentylacji. 

  Powierzchnie boczne cegieł są wyposażone w pióra i wpusty, dzięki 
czemu łatwo je zestawiać i co ważniejsze – nie trzeba wypełniać  
między nimi spoin pionowych.

  Łatwo w takiej ścianie osadzić okna – montując je po prostu 
w  ¹/³ grubości ściany. W przypadku ścian dwuwarstwowych, aby 
uniknąć mostków termicznych, okna najkorzystniej jest wysunąć 
poza lico muru (tzw. dynamiczny montaż), aby ościeżnice zostały 
dookoła otulone termoizolacją. Konsole do okien w ścianach ocie-
planych są bardzo drogie, a i wykonawcy każą sobie więcej płacić 
za takie osadzanie okien.

  Ściany „oddychają” – swobodnej dyfuzji pary wodnej nie hamuje  
np. stosowany do ocieplenia ścian dwuwarstwowych styropian.

  Ceramiczne mury jednowarstwowe dobrze akumulują ciepło wytwo-
rzone w pomieszczeniach i stopniowo je oddają. Nie ma więc efektu 
nagłego wychłodzenia wnętrz po przykręceniu grzejników, a mury po-
zostają ciepłe w dotyku. zaprawa

ceramiczne pustaki poryzowane

tynk

Ceramika poryzowana 
– materiał nieprzeciętny

Pustaki z ceramiki poryzowanej nazywanej też ciepłą powstają 
z naturalnej gliny z dodatkiem mączki drzewnej lub trocin. For-
muje się z niej poszczególne elementy, suszy, a następnie wy-
pala w temperaturze ponad 900°C. Podczas wypalania trociny 
ulegają spaleniu, powodując powstanie w strukturze materiału 
mikroporów wypełnionych powietrzem, które w dużym stopniu 
odpowiadają za właściwości termoizolacyjne ceramiki.

Drugim sposobem na zwiększenie izolacyjności cieplnej jest 
szczelinowa budowa wyrobów z ceramiki poryzowanej: precyzyj-
nie wypracowany układ drążeń wewnątrz pustaka, wydłużający 
drogę przepływu ciepła przez ścianę. Porowata struktura i szcze-
linowa budowa sprawiają, że pustaki są stosunkowo lekkie, co 
znacznie ułatwia murowanie. Wypalony materiał ceramiczny jest 
zupełnie suchy, dzięki czemu uzyskuje swoje parametry termiczne 
zaraz po wzniesieniu przegrody.
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Porotherm 44 EKO+ Dryfix 
– najszybszy sposób murowania ścian
Spośród wielu różnych wariantów budowania ścian jednowarstwo-
wych z pustaków Porotherm na szczególną uwagę zasługuje nowo- 
czesna technologia Porotherm Dryfix. Do wznoszenia ścian w  tej 
technologii używa się pustaków o szlifowanych powierzchniach 
wspornych, które wyróżniają się dużą dokładnością wymiarową. Do 
łączenia pustaków używa się cienkowarstwowej zaprawy do mu-
rowania na sucho, co zapewnia szybkie i czyste prace murarskie. 
Odpadają problemy typowe dla murowania na tradycyjnej zaprawie 
cementowo-wapiennej, takie jak mozolne rozrabianie jej z wodą, tro-
ska o zachowanie właściwych proporcji oraz pracochłonne nakłada-
nie zaprawy kielnią. W tej technologii muruje się kilkakrotnie szybciej, 
nanosząc zaprawę z puszki za pomocą pistoletu. Dzięki temu już po 
kilku godzinach ściana jest gotowa, a po 48 godzinach osiąga pełną 
wytrzymałość.

Zalety zaprawy Porotherm Dryfix
Zaprawa Porotherm Dryfix gwarantuje najcieńsze spoiny z możliwych, 
co znacząco wpływa na poprawę izolacyjności cieplnej ścian. Choć 
cienkie – są bardzo wytrzymałe i mur odznacza się solidnością.
Zaletą zaprawy Dryfix jest także to, że się nie marnuje. Nanosi się jej 
bowiem tylko tyle, ile trzeba. Reszta pozostaje w puszce, gotowa do 
dalszego użytku.
Jedna puszka zaprawy Porotherm Dryfix wystarcza na wymurowanie 
5 m2 ściany o grubości od 18,8 do 44 cm. Przy cieńszym murze 
zaprawy wystarczy na 10 m2. Na wymurowanie ścian średniej wielkości 
budynku jednorodzinnego potrzeba około 50 puszek zaprawy, która 
dostarczana jest w odpowiedniej ilości, w cenie cegieł.

Ochrona przed wilgocią
Cegły podczas przerw w murowaniu powinny być zabezpieczone 
przed wilgocią. Warstwa znajdująca się na wierzchu musi być zakryta 
folią, aby woda deszczowa nie dostawała się do drążeń cegieł. Gdy 
ściany budynku są już wymurowane, zabezpieczyć trzeba również 
otwory okienne w miejscu, gdzie w przyszłości będą parapety.

System Porotherm Dryfix – same korzyści
  Budowa ścian jednowarstwowych na zaprawie Porotherm Dry-
fix to praca zaskakująco czysta. Gotowe mury wyglądają wręcz 
sterylnie.

 Zaprawy nie trzeba rozrabiać w betoniarce. Jest gotowa do użycia.

  Aplikacja zaprawy odbywa się błyskawicznie. Wystarczy potrzą-
snąć, nacisnąć spust pistoletu i nanosić jej pasy na pustaki.

  Użycie zaprawy do murowania na sucho ułatwia też wznoszenie 
murów na wysokościach – nie trzeba wnosić wysoko ciężkich 
wiader z zaprawą.

  Porcja zaprawy Porotherm Dryfix do budowy średniej wielko-
ści domu jednorodzinnego mieści się w bagażniku samochodu 
osobowego. Placu budowy nie zajmują więc worki z zaprawą, 
a po jej zużyciu puste nie zaśmiecają go.

  Prace murarskie można prowadzić nawet w temperaturze 
do -5oC. Zima nie zaskoczy ani pracowników, ani inwestora.

  System Porotherm Dryfix obejmuje kompletny zestaw elemen-
tów do wznoszenia ścian, w tym cegły narożne i połówkowe, 
co dodatkowo skraca czas budowy.

Produkt nagrodzony
System Porotherm Dryfix został 
nagrodzony Złotym Medalem 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 
BUDMA 2011. 
 
Wyróżnienie to przyznawane jest wyrobom charakteryzującym się 
najwyższym poziomem jakości i nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi.

Jakie ściany można jeszcze zbudować 
z pustaków Porotherm?
Z pustaków Porotherm grubości 18,8, 25 i 30 cm można 

wznosić ściany konstrukcyjne, które będą wymagały ocieplenia, 
czyli dwu- lub trójwarstwowe. 
Ściany dwuwarstwowe ociepla się od zewnątrz, mocując mate-
riał termoizolacyjny do muru i wykonując na nim warstwę ele-
wacyjną. W ścianach trójwarstwowych ocieplenie osłania mur. 
Do murowania warstwy elewacyjnej ścian trójwarstwowych 
chętnie wykorzystuje się dekoracyjne i trwałe cegły klinkierowe 
dostępne w ogromnej gamie kolorystycznej i wielu ciekawych 
kształtach oraz fakturach.

Do tynkowania murów jednowarstwowych warto zas- 
tosować tynkarską zaprawę ciepłochronną Porotherm TO, 
która znacznie poprawia izolacyjność termiczną ścian.

Na zaprawę Porotherm Dryfix można wymurować wszyst-
kie ściany, od zewnętrznych jednowarstwowych po ściany 
działowe.

Ściana jednowarstwowa
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1. Przygotowanie podłoża pod pierwszą 
warstwę
Pierwszym ważnym krokiem jest wypozio-
mowanie fundamentów w miejscach, gdzie 
będą murowane ściany. Warstwę zaprawy 
wyrównującej nakłada się po ułożeniu pasów 
izolacji przeciwwilgociowej. 
Należy zadbać o właściwą konsystencję 
zaprawy. Po nałożeniu zaprawy jej nadmiar 
ściągamy za pomocą aluminiowej listwy.

3. Poziomowanie pierwszej warstwy 
pustaków
Po ułożeniu pierwszej warstwy cegieł ko-
rygujemy ich ustawienie w poziomie, co 
nie będzie już możliwe przy kolejnych 
warstwach murowanych na zaprawę Po-
rotherm Dryfix. Układane pustaki można 
wyrównywać, przy czym nie należy ich zbyt 
mocno wciskać w warstwę zaprawy. Im do-
kładniej wyrównana jest pierwsza warstwa 
pustaków, tym łatwiejsze jest wyrównanie 
kolejnych warstw. 

2. Układanie pierwszej warstwy
Pustaki pierwszej warstwy układa się bez-
pośrednio na wyrównanej warstwie za-
prawy cementowo-wapiennej o grubości 
minimum 1 cm, co zapewnia możliwość 
kontrolowania i  korygowania ustawienia 
cegieł w poziomie.
Poszczególne pustaki układa się wzdłuż 
sznura murarskiego i wyrównuje w  obu 
kierunkach za pomocą gumowego młotka 
i poziomnicy. 

4. Nanoszenie zaprawy
Zaprawę Porotherm Dryfix nanosi się 
dwoma równoległymi pasami, na oczysz-
czoną i zwilżoną powierzchnię szlifowanych 
cegieł. Szerokość każdego pasa wynosi 
około 3 cm. Zalecana odległość pasa od 
krawędzi pustaka to z kolei 5 cm. W przy-
padku murowania ścian działowych, których 
grubość nie przekracza 11,5 cm, wystarczy 
jeden pas zaprawy. W tym systemie spoin 
pionowych nie trzeba wypełniać.

5. Murowanie narożników
Aby prawidłowo wykonać narożniki, należy 
uzyć pustaków uzupełniających, połówko-
wych i narożnikowych. Wiązanie pustaków 
w narożniku każdej warstwy musi być obró-
cone o 90°, czyli prostopadle do pustaków 
warstwy poprzedniej.

6. Murowanie kolejnych warstw
Po naniesieniu zaprawy w ciągu maksymal-
nie 10 minut trzeba ułożyć cegły kolejnej war-
stwy muru. Należy tego przestrzegać, gdyż 
po tym czasie zaprawa straci właściwości 
wiążące. Trzeba więc jednorazowo nanosić 
jej tyle, żeby zdążyć z murowaniem. Puszką 
trzeba co jakiś czas wstrząsać, aby wymie-
szać jej zawartość. 
Cegieł nie można dosuwać do siebie po-
ziomo. Wpusty jednej muszą być wsunięte 
w wypusty drugiej. Pełną wytrzymałość muru 
uzyskujemy już po upływie 48 godzin po wy-
murowaniu.

W pistolecie musi zawsze 
znajdować się napełniona 
puszka, którą trzeba utrzymywać 

pionowo nad pistoletem. Przed pierw-
szym użyciem puszką należy wstrząsnąć 
dwudziestokrotnie i przykręcić ją do 
pistoletu. Następnie powinno się odkrę-
cić śrubę regulacyjną i nacisnąć spust 
pistoletu. 

Murowanie w systemie Porotherm 
Dryfix
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Produkty systemu Porotherm 44 EKO+ Dryfix potrzebne 
do budowy domu naszych bohaterów
 

Pustak uzupełniający 
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix

Pustak połówkowy 
Porotherm 44 ½ K EKO+ Dryfix

Zaprawa Porotherm Dryfix 
Dostarczana na budowę w odpowiedniej ilo-
ści wraz z pustakami. Pakowana w lekkie, 
poręczne puszki, aplikowana za pomocą spe-
cjalnego pistoletu. Posiada Aprobatę Tech-
niczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15- 
-8223/2010) potwierdzającą jej parametry.

Porotherm 44 EKO+ Dryfix
Pustak podstawowy do budowy ściany jed-
nowarstwowej, która nie wymaga docieple-
nia, o grubości 44 cm.
Doskonałe rozwiązanie dla domu ener-
gooszczędnego – U ściany otynkowanej 
termoizolacyjnym tynkiem Porotherm TO 
0,21 W/(m2.K) (bez tynku 0,23 W/(m2.K)). 
Na 1 m2 ściany wystarczy zaledwie 16 sztuk.

Pustak narożnikowy
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix

Jego długość odpowiada ¾ długości pu-
staka podstawowego. Pozwala na uzyska-
nie odpowiedniego przesunięcia murarskie- 
go bez przycinania pustaków, stosowany 
do prawidłowego wykonania narożników 
ściany jednowarstwowej.

Warto się przygotować
Do prawidłowego ułożenia i wy-
równania podłoża pod warstwy 

pustaków można wykorzystać zestaw 
składający się ze stojaków do poziomo-
wania z listwami prowadzącymi i  lasera 
ze statywem.
Do tynkowania gotowych ścian niezbędna 
będzie zaprawa tynkarska Porotherm TO 
o właściwościach termoizolacyjnych.

Pustaki pozwalające na uzyskanie prawidłowego przesunięcia w narożnikach. Służą rów-
nież do wykonania otworów okiennych i  drzwiowych –  posiadają specjalne kiesze-
nie, które umożliwiają docieplenie połączenia ściany ze stolarką okienną i drzwiową.

Ściana jednowarstwowa
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Alternatywne systemy budowy ścian jednowarstwowych Porotherm

Technologia cienkospoinowa Porotherm Profi
W tej technologii również używa się pustaków szlifowanych. Łączy się je natomiast na cienkowarstwową zaprawę Porotherm Profi. 
Podobnie jak technologia Dryfix jest ona czysta, ale nie tak szybka. W stosunku do technologii tradycyjnej gwarantuje ona oszczędność 
czasu pracy do 25%.

Technologie na zaprawę tradycyjną: Porotherm EKO+, Porotherm Si
Są to technologie murowania na tradycyjną zaprawę termoizolacyjną Porotherm TM. Pustaki używane w tych systemach nie są szlifowane, 
mają wysokość mniejszą od pustaków stosowanych w systemach Porotherm Dryfix i Porotherm Profi, po to żeby po nałożeniu warstwy za-
prawy gr. 12 mm osiągnąć moduły ścian o tej samej wysokości, czyli 250 mm.

Porotherm EKO+ to technologia najcieplejsza, szczególnie polecana do budownictwa energooszczędnego.
Porotherm Si ma podwyższone parametry termoizolacyjne, dlatego również można ją stosować w budynkach energooszczędnych.

W systemie Porotherm Dryfix ściany muruje się, łącząc na sucho pustaki o specjalnie szlifowanych powierzchniach wspornych.  
Wyróżnikiem tej technologii jest czysta budowa i bardzo szybki postęp robót. W stosunku do technologii tradycyjnej gwarantuje ona oszczęd-
ność czasu pracy do 50%. Można też skorzystać z innych technologii budowy ścian jednowarstwowych Porotherm. 

Porotherm 44 EKO+ 

Pustak Porotherm 44 EKO+ Profi

Porotherm 44 Si

Termoizolacyjna 
zaprawa 
Porotherm TM
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Cisza i komfort

Ściany wewnętrzne i nadproża 

Rolą ścian wewnętrznych jest funkcjonalne i akustyczne oddzielenie pomieszczeń. Najkorzystniej je wy-
budować z tego samego materiału co zewnętrzne. Ceramika pozwoli spełnić wszystkie wymogi stawiane 
ścianom wewnętrznym nośnym i działowym – zapewniają ciszę i bardzo dobry mikroklimat we wnętrzu. 

Ściany wewnętrzne w domach z cegieł Porotherm
Mury wykonane z ceramiki budowlanej odznaczają się znako-
mitą nośnością, wytrzymałością oraz wyjątkowo korzystną izo-
lacyjnością akustyczną. Ściany wewnętrzne lub międzylokalowe 
zbudowane z pustaków Porotherm w pełni spełniają obowiązu-
jące wymagania dotyczące ochrony przed hałasem. Warto też 
podkreślić, że ceramika jest materiałem, który dzięki absolut-
nej niepalności gwarantuje znacznie większe bezpieczeństwo 
w razie pożaru.

Ściany wewnętrzne nośne
Przenoszą obciążenia ze stropów i wyższych kondygnacji domu. 
Budowane są równocześnie ze ścianami zewnętrznymi. Wznosi 
się je z pustaków Porotherm 25 lub Porotherm 18.8. Bez względu 
na technologię łączenia (zaprawa Porotherm Dryfix, Porotherm 
Profi czy zwykła zaprawa) pustaki łączy się tylko na spoinę po-
ziomą. W miejscu połączeń pionowych występuje rozwiązanie 
„pióro i wpust”. 

Ściany działowe
Oddzielają poszczególne pomieszczenia, nie przenosząc przy 
tym żadnych obciążeń konstrukcyjnych. Mogą więc być cieńsze 
od ścian nośnych. Do ich wznoszenia przeznaczone są pustaki 
Porotherm 11.5 oraz Porotherm 8. Praca przy budowie ścian 
działowych z pustaków Porotherm trwa krótko, gdyż są one lekkie 
i mają duże rozmiary. 
Wszystkie pustaki Porotherm, również te do ścian działowych, 
są przystosowane do łączenia na pióro i wpust, co sprawia, że 
muruje się je tylko na spoinę poziomą, a to dodatkowo ułatwia 
i przyśpiesza pracę.

Ściany wewnętrzne i nadproża
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Porotherm 
25 Dryfix

Porotherm 
18.8 Dryfix

Porotherm 
11.5 Dryfix

Porotherm 
8 Dryfix

Pustaki Porotherm do budowy ścian wewnętrznych

Zasady wznoszenia ścian działowych Porotherm
Zasady budowy ścian nośnych wewnętrznych są podobne 
jak przy ścianach zewnętrznych. 

  Ściany działowe wznosi się po wymurowaniu ścian zewnętrz-
nych. Od podłoża musi oddzielać je pas papy lub grubej folii 
izolacyjnej z PCW. W przypadku, gdy budujemy w systemie 
Porotherm Dryfix, przy murowaniu ścian o grubości 11.5 lub 
8 cm nanosi się tylko jeden pas zaprawy szerokości 3 cm, 
umieszczając go w połowie grubości pustaków. Tu także wy-
konywane są jedynie spoiny poziome. Spoinę pionową robi się 
tylko w miejscu styku ściany działowej z nośną.

  Jeżeli ściany działowe nie są budowane jednocześnie z no-
śnymi, łączy się je z konstrukcyjnymi za pomocą kotew pła-
skich ze stali nierdzewnej. Kotwy mocuje się w spoinach po-
ziomych, w co drugiej warstwie. Ponieważ pustaki ścian no-
śnych i działowych mają identyczną wysokość, kotwy zawsze 
trafią w spoinę poziomą między pustakami.

nośnych działowych

Porotherm 
30 Dryfix

Należy pamiętać, iż kotwy – łączniki pustaków – powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej.

Zalety ścian wewnętrznych Porotherm
Ściany działowe z pustaków Porotherm są lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Z powodzeniem da się na nich wieszać 

bardzo ciężkie szafki i regały. Nie wymaga to stosowania drogich i nietypowych kotew. Dzięki dobrej izolacyjności akustycznej zapewnią 
poczucie intymności i spokoju.

Łączenie ścian wewnętrznych 
z zewnętrznymi jednowarstwowymi

  Ściany wewnętrzne w trakcie murowania przewiązuje się z ze-
wnętrznymi, dlatego ważne jest, żeby obie te ściany wznosić 
jednocześnie. Przewiązanie polega na tym, że oba mury zo-
stają tak połączone, że kolejne warstwy pustaków przeplatają 
się. Co druga warstwa ściany wewnętrznej „wchodzi” zatem 
w ścianę zewnętrzną.

  Alternatywnym sposobem łączenia jednowarstwowych ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych jest łączenie co drugiej warstwy pusta-
ków za pomocą stalowych łączników (kotew).

  Na styku warstw trzeba umieścić pas materiału termoizolacyjnego, 
na przykład styropianu. To pozwala uniknąć mostka termicznego, 
który mógłby pojawić się w tym miejscu. 
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Akustyka ścian wewnętrznych
Ściany, które oddzielają od siebie poszczególne pomiesz-
czenia w budynku, muszą zapewnić lokatorom komfort, 

a to oznacza między innymi, że powinny izolować hałas z zewnątrz 
lub z sąsiednich pomieszczeń. Liczy się więc ich wysoka izolacyjność 
akustyczna. Obrazuje ją wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej 
R’A1 wyrażana w decybelach (dB). Im wyższy, tym lepiej. 
Norma PNB-02151-3 zaleca, by współczynnik izolacyjności akustycz-
nej R’A1 dla ścian działowych w budownictwie jednorodzinnym był nie 
mniejszy niż 30 dB, a dla ścian działowych odgradzających zwykłe 
pomieszczenia od pomieszczeń sanitarnych – 35 dB. 
Ściany działowe z pustaków Porotherm 11.5 zapewniają izolacyjność 
akustyczną na poziomie R’A1 = 39 dB, a ściany z pustaków Porotherm 8 
– 37 dB.
Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych nośnych mieści się 
w przedziale 41-43 dB.
Jak widać, zarówno ściany nośne, jak i działowe znacznie przewyż-
szają wymagania akustyczne stawiane przez normę.

Hałas
– męcząca niedogodność

Otacza cię z każdej strony i czasem potrafi zmęczyć oraz rozdrażnić. 
Najlepiej wypoczywasz, gdy oderwiesz się od niego i możesz szukać 
ukojenia w ciszy. Hałas może mieć jednak różne natężenie, które da 
się wyrazić w decybelach (dB).
Przykładowo dźwięki o głośności przekraczającej 120 dB mogą po-
wodować ból.
Choć zdarzają się osoby o większej tolerancji na hałas, przeważnie 
dźwięki na poziomie 80-100 dB bardzo przeszkadzają w pracy i od-
poczynku. Najtrudniej wytłumić dźwięki o niskiej częstotliwości – na 
przykład dudnienie basowych głośników. Łatwiej poradzić sobie 
z dźwiękami o wysokiej i średniej częstotliwości. 

Pustaki Porotherm AKU – materiał na ciche ściany 
Izolacyjność akustyczna to jeden z podstawowych parametrów 
ścian wewnętrznych. Murowane przegrody muszą izolować przed 
przenikaniem hałasów – zarówno tak zwanych dźwięków po-
wietrznych, jak i uderzeniowych. Pustaki Porotherm 25/37.5 AKU 
stanowią znakomitą barierę powstrzymującą dźwięki, a  także 
mają doskonałą izolacyjność termiczną, więc nie wymagają do-
datkowego ocieplania. Mogą być zatem wykorzystywane do 
murowania wewnętrznych ścian międzylokalowych oraz oddzie-
lających mieszkania od stref nieogrzewanych w budownictwie 
mieszkaniowym. Znajdą też zastosowanie w budownictwie jed-
norodzinnym, np. do wznoszenia ścian oddzielających pomiesz-
czenia sanitarne (łazienki).
Dodatkową korzyścią, jaką oferują pustaki Porotherm 25/37.5 AKU, 
jest akumulacja ciepła przez zbudowane z nich ściany. Mury aku-
styczne stają się więc także buforami, które spowalniają wychła-
dzanie pomieszczeń po wyłączeniu ogrzewania. 

Murowanie ścian o podwyższonych właściwościach 
akustycznych
Do budowy ścian z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU używa się 
zwykłej zaprawy murarskiej. Oprócz spoin poziomych wykonywane 
są także spoiny pionowe. Tworzy się je poprzez wypełnienie zaprawą 
pionowych kieszeni powstających, gdy zestawi się parę pustaków. 

Porotherm AKU 25/37.5

Ściany wymurowane z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU 
osiągają wartość współczynnika R’A1 = 54 dB, a  więc 
spełniają wymagania obowiązującej normy z nadwyżką.

Poziom dźwięku, na jaki jest narażony współczesny 
człowiek w mieszkaniu/domu

Ściany wewnętrzne i nadproża
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Nadproża w ścianach jednowarstwowych

Czym jest nadproże?
Nadproże to element konstrukcyjny wykonywany nad otworem 
okna, drzwi lub bramy garażowej, w czasie murowania ściany.  
Ma on przenosić ciężar z wyższych partii muru i uchronić otwory 
w ścianie przed zawaleniem. Chcąc jak najbardziej skrócić czas 
budowy ścian, warto sięgnąć po nadproża prefabrykowane. 

Nadproża w systemie Porotherm
Przy budowie domu można wykonać nadproża monolityczne 
– z betonu i stali zbrojeniowej. To pracochłonna czynność. Tak 
robione nadproże wstrzymuje budowę dalszej części ściany do 
momentu, aż beton zwiąże, a trwa to czasem nawet kilka tygo-
dni. W systemie Porotherm nadproża robi się szybko i wygod-
nie, bo służą do tego prefabrykowane ceramiczne belki.
Mają one wysoką wytrzymałość na zginanie dzięki umieszczo-
nemu w  nich zbrojeniu. Ceramiczna obudowa sprawia, że po 
ułożeniu belek w ścianie lico muru zachowuje jednorodność ma-
teriałową – ceramika jest na całej jego powierzchni. To istotne 
dla trwałości tynku, który mógłby popękać na połączeniu róż-
nych materiałów. 
Belki mają długość od 75 do 325 cm. Ich szerokość, będąca po 
ustawieniu wysokością, dopasowana jest wymiarowo do wielko-
ści ceramicznych pustaków Porotherm. 
Zastosowanie prefabrykowanych belek nadprożowych Poro-
therm ułatwia pracę, jak również skraca czas budowy. Stosując 
je, nie trzeba przygotowywać betonu, budować deskowania, 
układać zbrojenia i czekać wiele dni, aż nadproże uzyska ocze-
kiwaną wytrzymałość.

Jak wykonać nadproże z belek Porotherm?
Do budowy nadproży w ścianach jednowarstwowych 
stosuje się belki Porotherm 23.8. Ustawia się je po 

4 lub 5, na sztorc – krótszym bokiem do góry. W ścianach działo-
wych lub wewnętrznych ścianach nośnych wykorzystuje się też 
niższe belki – Porotherm 14.5 lub Porotherm 11.5 – ustawiane 
płasko. Ceramiczne kształtki belek zawsze powinny być skiero-
wane na zewnątrz ściany. 

W zewnętrznych murach jednowarstwowych między belkami 
umieszcza się pas wełny mineralnej, aby nadproże miało zbli-
żoną izolacyjność termiczną do reszty ściany. W przeciwnym 
razie nadproże stanie się mostkiem termicznym, przez który bę-
dzie uciekać ciepło z budynku.

Belki ustawia się na ścianie, po wcześniejszym naniesieniu za-
prawy. Nadproży Porotherm 23.8 nie trzeba od spodu niczym 
podpierać. Jeden lub dwa stemple podpierające umieszcza się 
w otworach, gdy nadproże wykonywane jest z belek Porotherm 
14.5 lub Porotherm 11.5. Wszystkie belki muszą być odpowied-
nio oparte z każdej strony otworu.

Belki nadprożowe Porotherm dostarczane są na plac bu-
dowy w wiązkach spiętych stalową taśmą. Liczba sztuk 
w  wiązce zależy od typu belek nadprożowych. Należy 
składować je w zadaszonym miejscu. 

Zalety belek nadprożowych Porotherm 23.8
 Mają wysokość dostosowaną do wysokości cegieł Porotherm.

  Łatwo się je ustawia ręcznie, bez konieczności stosowania 
dźwigu.

 Zapewniają jednorodną, ceramiczną powierzchnię ścian.

 Mają stałą, wysoką nośność.

 Nie wymagają stemplowania ani nadmurówki.

  Są całkowicie wykonane fabrycznie – zapewniają prosty i szybki 
montaż na budowie.

  W przypadku stosowania w ścianie zewnętrznej można je szybko 
i łatwo docieplić materiałem termoizolacyjnym.

  Wraz ze ścianą z pustaków Porotherm stanowią jednorodne pod-
łoże pod tynk, co zapobiega pękaniu tynku na granicy nadproże/
ściana.
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Rozwiązania ścienne

Tysiące nowych inwestorów co roku wybiera je do swoich domów. 
Również państwo Agnieszka i Stanisław skorzystali z takiego roz-
wiązania. Podczas budowy przekonali się, że takie stropy są bar-
dzo wytrzymałe, ale też szybko się je montuje. Eksperci z firmy 
Wienerberger przedstawili także inne zalety takich stropów, mię-
dzy innymi dobrą izolacyjność akustyczną, a to ważny parametr 
w domu z dwiema kondygnacjami. Taki wybór pozwolił też na za-
kup materiałów na ściany i stropy od jednego producenta. Cera-
miczne stropy w ceramicznym domu to idealny wybór. 

Ceramiczne stropy Porotherm
Strop gęstożebrowy Porotherm zbudowany jest z belek nośnych 
i pustaków stropowych wypełniających przestrzenie między nimi. 
Od góry jest zalewany betonem (tak zwana warstwa nadbetonu). 
Nadbeton usztywnia strop.

Belki. To belki prefabrykowane, które są elementem nośnym 
stropu. Ich rdzeń zrobiony jest z betonu. Zakotwione jest w nim 
zbrojenie w formie kratownicy. Stopka belek jest ceramiczna. 
Dzięki temu spodnia strona stropu jest jednorodna pod wzglę-
dem materiałowym i stanowi znakomite podłoże do tynkowania. 
Belki dobiera się do wysokości pustaków. 

Mocny strop
Ceramiczny strop do ceramicznego domu

Pustaki. Stanowią wypełnienie układane między belkami. Wyso-
kość pustaków zależy między innymi od rozpiętości stropu i wy-
sokości belek. Im ta jest większa, tym grubsze muszą być pu-
staki. Dostępne są pustaki Porotherm o wysokościach 8, 15, 19 
lub 23 cm. Dostosowane są do rozstawu belek – 50 lub 62,5 cm. 
Mniejszy rozstaw belek zapewnia większą wytrzymałość stropu.
Maksymalna rozpiętość stropów Porotherm to 8 m. 

Dla stropów gęstożebrowych najlepszą reko- 
mendacją jest to, że są one wciąż najpopularniej- 
sze. Nic dziwnego – są solidne i trwałe, a przy tym 
łatwe w montażu. 

Stropy ceramiczne
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Podstawowe zasady montażu stropów Porotherm
  Belki stropowe rozmieszcza się w rozstawie 62,5 cm lub 50 cm 
i opiera na zaprawie wyrównawczej grubości minimum 2 cm. 

  Podpiera się je od spodu za pomocą stempli o regulowanej wyso-
kości.

  Pustaki Porotherm opiera się swobodnie na belkach. Nie jest do 
tego potrzebna zaprawa. Mają one specjalnie wyprofilowane za-
czepy, które pozwalają łatwo „zawiesić” je na belkach.

  Otwory pustaków, które będą znajdować się przy wieńcach, żebrach 
rozdzielczych lub otworach na schody, trzeba zasklepić zaprawą.

  Jeśli odległość między ścianami lub innymi podporami jest większa 
niż 4 m, poprzecznie do belek robi się jedno lub dwa zbrojone żebra 
rozdzielcze. Będą stanowić dodatkowe wzmocnienie.

  Podwójne belki lub żebra rozdzielcze powinny znajdować się w miej-
scach, w których projekt przewiduje murowane ściany działowe na 
stropie.

  Po ułożeniu belek i pustaków na stropie wylewa się warstwę nadbe-
tonu o grubości 4 lub 6 cm. Czasem przed betonowaniem na stropie 
kładzie się dodatkowe zbrojenie w postaci siatki stalowej – jeśli pro-
jekt przewiduje takie wzmocnienie.

Zalety stropów gęstożebrowych Porotherm
  Są łatwe do wykonania i nie trzeba do tego celu wynajmować 
dźwigu.

  Wszystkie elementy systemu znakomicie do siebie pasują, jak 
również do innych produktów Porotherm.

   Mają bardzo wysoką wytrzymałość konstrukcyjną i dużą no-
śność.

  Stropów Porotherm nie trzeba podpierać od spodu pełnym de-
skowaniem. Wystarczą jedynie rygle oraz stemple do podparcia 
belek. 

  Zapewniają jednorodną, ceramiczną powierzchnię stropów 
–  optymalny podkład pod tynk.

Jak ocieplić wieniec w ścianie 
jednowarstwowej?

Wieniec to żelbetowy element wzmacniający ściany. Biegnie po 
ich obwodzie, na wysokości stropu i jest wykonywany jednocze-
śnie z nim. W ścianach jednowarstwowych szczególnie ważne 
jest staranne ocieplenie wieńca, w przeciwnym razie zamieni 
się on w gigantyczny mostek termiczny, przez który będzie na-
stępowała utrata ciepła z wnętrza domu. Należy więc dążyć do 
tego, by współczynnik przenikania ciepła U ściany i wieńca był 
taki sam. Zapewni to warstwa materiału termoizolacyjnego. Pas 
izolacji musi mieć wysokość równą wysokości wieńca. Od  ze-
wnątrz osłonią go ceramiczne pustaki Porotherm o  grubości 
8 lub 11,5 cm. 

Architekci chętnie umieszczają w projektach stropy gęsto-
żebrowe Porotherm. Mają zaufanie do tego rozwiązania, 
które umożliwia wykonywanie stropów aż do 8 m. Często  
korzystają z materiałów do projektowania oferowanych  
przez producenta, w tym nakładek do oprogramowania ar-
chitektonicznego Porotherm CAD Studio dostępnych bez-
płatnie na www.wienerberger.pl. 

Porotherm 23/62.5

Porotherm 23/50

Belka stropowa 
Porotherm
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Rozwiązania klinkierowe

Klinkier to jeden z najzdrowszych materiałów, jakich można użyć 
na elewacji, wyprodukowany z naturalnych składników, wypalany 
w  wysokich temperaturach – suchy, wolny od alergenów i grzy-
bów. W zestawieniu z ceramiczną ścianą konstrukcyjną zapewnia 
wszystkie korzyści kompletnego domu ceramicznego.

Trwałość i odporność
Dzięki właściwościom naturalnego surowca, jakim jest glina, oraz 
wysokiej temperaturze wypału (powyżej 1000°C) klinkier charakte-
ryzuje się niską nasiąkliwością (do 6%) oraz wysoką mrozoodpor-
nością, co sprawia, że jest materiałem niezwykle trwałym – spraw-
dzonym przez wieki. Znaczenie dla jego trwałości ma także od-
porność tego materiału na ogień, korozję biologiczną i chemiczną. 

Klinkier

Siłą klinkieru jest jego trwałość i naturalne piękno. Dzięki temu nawet niewielki detal z tego materiału doda 
domowi urody, prestiżu i przełoży się na jego długowieczność.

Piękno i długowieczność

Zalety cegieł elewacyjnych
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Niezwykle ważną zaletą klinkieru jest trwałość koloru – nawet po 
upływie wielu lat pozostaje on bez zmian. 
Elewacja z klinkieru jest odporna na zabrudzenia. Gdy jednak osią-
dzie na niej kurz czy brud, łatwo utrzymać ją w czystości – by usu-
nąć zabrudzenia, wystarczy zmyć klinkierową elewację wodą. 

Szeroki zakres stosowania
Wyroby klinkierowe ze względu na swoją różnorodność można do- 
pasować do domu w każdym stylu. Łączą w sobie nowoczesność 
i tradycję, dzięki czemu sprawdzą się przy budowie i wykańczaniu 
każdego domu. Można nimi wykańczać zarówno budynki oraz ich 
otoczenie nawiązujące do tradycyjnej architektury, jak i te najbar-
dziej nowoczesne. Są doskonałe do wykonywania całych elewa-
cji, ich fragmentów lub tylko detali. Wykorzystuje się je również 
do wykańczania wnętrz – ścian działowych, posadzek, kominków, 
słupów i innych detali. Materiały klinkierowe stosuje się także przy 
budowie ogrodzeń i  kominów, które pasują szczególnie do da-
chów pokrytych dachówkami ceramicznymi. Są też niezastąpione 
przy wykonywaniu podjazdów, nawierzchni tarasów oraz przy bu-
dowie grillów ogrodowych.

Bogata kolorystyka
Szeroka gama kolorów, w jakiej dostępny jest klinkier, to w dużej 
mierze zasługa starannie wybranej gliny. W zależności od składu 
chemicznego glina może się wypalać na różne kolory, poczynając od 
bieli, żółci, poprzez wiele odcieni czerwieni, kończąc na czerni. No-
woczesne metody produkcji pozwalają na uzyskanie nietypowych 
efektów, np. cegły z szaro-srebrzystą poświatą, która kojarzy się 
z materiałem na elewację domu z przyszłości. Odpowiedzią na po-
trzeby nowoczesnych rozwiązań architektonicznych są cegły klinkie-
rowe angobowane warstwą uszlachetnionej gliny oraz glazurowane. 

Tego typu wyroby są równie trwałe jak cegły, których kolorystyka 
uzyskiwana jest w tradycyjny sposób. Po nałożeniu warstwy an-
goby lub szkliwa wypala się je, co sprawia, że nałożona warstwa 
spieka się z cegłą. Tą techniką można uzyskać cegłę w wyrazistych 
kolorach nietypowych dla tego materiału, np. niebieskim bądź zie-
lonym. Ciekawy rezultat daje także zastosowanie na elewacji cegieł 
z subtelnymi przebarwieniami, np. czekoladowo-cynamonowymi 
czy kasztanowo-rubinowymi. Taka delikatna gra kolorami pozwala 
zbudować efekt wielowymiarowej głębi. Wygląd powierzchni klin-
kierowych można urozmaicić również, dobierając do nich jeden 
z wielu kolorów spoin.

Faktura dla wymagających
Estetyczną zaletą klinkieru jest także jego faktura. Cegły mogą być 
gładkie, a nawet bardzo błyszczące. Cegły można także piasko-
wać, ryflować i odciskać na nich wzory figur geometrycznych. Cie-
kawą propozycją są również cegły ręcznie formowane, dostępne 
w bogatej palecie barw i faktur przypominających strukturę posta-
rzanego muru.

Kształtowanie wyglądu elewacji
Duża różnorodność wymiarowa wyrobów klinkierowych pozwala 
dowolnie kształtować wygląd wykańczanych nimi powierzchni. 
Na  ostateczny wizerunek elewacji klinkierowej wpływa również 
sposób ułożenia cegieł w murze. Do wyboru jest kilka możliwości 
przewiązań cegieł różniących się rysunkiem spoin.



Rozwiązania ścienne

34

Rozwiązania klinkierowe

Dziś buduje się je głównie ze względu na piękną klinkierową elewację. Murowana ściana z klinkieru jest bo-
wiem właśnie tą trzecią warstwą ściany, obok warstwy nośnej i ocieplającej. Ten rodzaj ścian wykończonych 
klinkierem to propozycja dla osób wymagających, ceniących sprawdzone i solidne rozwiązania.

Ciepłe, ciche i solidne ściany 

Trzecia warstwa klinkierowa 

Dom na lata – było to marzenie pani Karoliny i pana Krzysztofa. 
Synonimem trwałości był dla nich dom z ceglaną elewacją. Urze-
czeni jej ciepłem w domach z południa Europy i chłodną elegancją 
w architekturze krajów niderlandzkich wybrali projekt domu, którego 
ściany zewnętrzne miały być wymurowane w technologii trójwar-
stwowej z warstwą elewacyjną wykonaną z cegły klinkierowej. Dla 
pani Karoliny i pana Krzysztofa ten wybór miał jeszcze walor prak-
tyczny – ściany niewymagające tynkowania ograniczą do minimum 
zabiegi konserwacyjne, w przyszłości pozwolą uniknąć kosztownych 
remontów. 

Każda z trzech warstw ściany ma inne zadanie. Wewnętrzna 
nośna przenosi ciężar własny oraz stropu i dachu, izolacyjna  
chroni dom przed ucieczką ciepła, a elewacyjna osłania ocie-
plenie i nadaje budynkowi ładny wygląd. 

Ściana trójwarstwowa
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Konstrukcja ściany trójwarstwowej

Warstwa nośna
Ma ona grubość od 18,8 do 30 cm. Można ją wymurować z pustaków 
o grubości 18,8; 25 lub 30 cm, łączonych na pióro i wpust. Do ich mu-
rowania można wykorzystać zaprawę Porotherm Dryfix lub zaprawę 
klejową Porotherm Profi, ale także zwykłą zaprawę cementowo-wa-
pienną. 

Warstwa ociepleniowa
Przeważnie robi się ją z wełny mineralnej lub styropianu, dwóch naj-
popularniejszych obecnie materiałów termoizolacyjnych. 
Wełna mineralna – jej główną zaletą w tym zastosowaniu jest wysoka 
izolacyjność cieplna oraz zdolność dyfuzji pary wodnej. Nie hamuje 
bowiem przepływu pary z ogrzewanego wnętrza poza dom. Do ścian 
trójwarstwowych najkorzystniejsze będą płyty półtwarde, powlekane 
jednostronnie welonem szklanym, który chroni przed wilgocią i wy-
wiewaniem wełnianych włókien.
Styropian – czyli polistyren ekspandowany. Styropianowe płyty są 
lżejsze, łatwiejsze do cięcia i mają zdecydowanie mniejszą nasiąkli-
wość. Styropian charakteryzuje się niestety niewielką dyfuzyjnością, 

Zalety ścian trójwarstwowych
  Mają bardzo dużą trwałość – dotyczy ona również koloru cegieł klin-

kierowych;

  zapewniają optymalną izolacyjność termiczną. Można ją zwiększać, 
stosując grubszy materiał termoizolacyjny, i w ten sposób osiągnąć 
planowany współczynnik przenikania ciepła U;

  elewacja jest odporna na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne;

  potrafią dobrze akumulować ciepło. Nagrzewają się powoli i długo 
trzymają temperaturę. Oddają ciepło dopiero, gdy we wnętrzach za-
cznie się robić chłodniej;

  mają znakomitą izolacyjność akustyczną, więc pod tym względem 
zapewniają domownikom maksimum komfortu;

  umożliwiają zbudowanie estetycznej elewacji klinkierowej, wysoko 
cenionej przez architektów i inwestorów;

 elewacje z klinkieru nie wymagają tynkowania;

  klinkieru nie trzeba niczym zabezpieczać ani poddawać okresowej 
konserwacji.

czyli gorszą przepuszczalnością pary wodnej. Ogranicza to „oddycha-
nie” ściany z ceramiki. Grubość warstwy termoizolacyjnej należy tak 
dobrać, aby współczynnik przenikania ciepła U przez całą ścianę nie 
przekroczył wartości 0,3 W/(m²·K). Taki wymóg stawia rozporządze-
nie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 
Dla przykładu, współczynnik przenikania ciepła U dla ściany z cera-
mic  nych pustaków poryzowanych grubości 25 cm, z ociepleniem 
z wełny 12 cm i elewacją klinkierową wyniesie około 0,23 W/(m²·K).

Warstwa elewacyjna
Ma ona spełnić dwie funkcje. Potrzebna jest do osłony termoizolacji 
przed czynnikami atmosferycznymi, ma także zapewnić budynkowi 
ładny wygląd. Elewacja to bowiem wizytówka domu. Dlatego właśnie 
tak popularne są ściany elewacyjne z  klinkieru, który odznacza się 
wyjątkową trwałością i znikomą nasiąkliwością oraz odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne. Jest też materiałem charakteryzującym się  
trwałością koloru, pełnym szlachetnego piękna.

warstwa elewacyjna z cegły klinkierowej

warstwa nośna z pustakówocieplenie
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Wznoszenie ścian trójwarstwowych

Murowanie ścian nośnych 
Budowa ścian nośnych przebiega w standardowy sposób. Wznoszone są na zaizolowanych 
przeciwwilgociowo fundamentach. Kolejne warstwy muruje się na mijankę (zachowując prze-
wiązanie murarskie), czyli tak, by elementy w poszczególnych warstwach były przesunięte 
względem siebie o około połowę swej długości. Murowanie odbywa się na spoinę poziomą 
– przy pustakach łączonych na pióro i wpust nie ma potrzeby wypełniania spoiny pionowej 
zaprawą. Nadproża nad oknami wykonuje się z belek Porotherm. Wieńce i nadproża nie mu-
szą być dodatkowo ocieplane, zostaną później i tak otulone warstwą termoizolacyjną.

Układanie ocieplenia
Po wymurowaniu ściany nośnej można przystąpić do układania termoizolacji. Najpierw 
w mur wbija się lub wkręca specjalne kotwy ze stali nierdzewnej z plastikowymi tarczkami 
dociskającymi lub umieszcza się kotwy w spoinach podczas murowania ściany konstrukcyj-
nej (co około 50 cm). Minimalna liczba kotew na 1 m² to 4 sztuki. Na nie nasadzane są płyty 
termoizolacji – szczelnie, żeby nie pozostały między nimi żadne puste przestrzenie. 

Murowanie warstwy elewacyjnej
W ostatniej kolejności muruje się ścianę elewacyjną z klinkieru. Podczas jej budowy kotwy 
wystające ze ściany nośnej umieszcza się w poziomych spoinach między cegłami. Tym sposo-
bem oba mury zostają ze sobą połączone. Przy ociepleniu wełną mineralną między nią a ścianą 
elewacyjną musimy pozostawić odstęp szerokości ok. 3-4 cm (tak zwaną szczelinę wentyla-
cyjną). Jej zadaniem jest umożliwienie osuszania warstwy elewacyjnej oraz powierzchni wełny, 
na której mogą zbierać się skropliny pary wodnej, zagrażając jej zdolnościom izolacyjnym. 
W dolnej strefie ściany elewacyjnej trzeba zrobić wtedy wloty do szczeliny – przydadzą się 
do tego specjalne wąskie puszki wentylacyjne, które umieszcza się między cegłami, co kilka-
dziesiąt centymetrów (np. w co czwartej spoinie pionowej). W ten sam sposób robi się wyloty 
w górnej strefie ściany danej kondygnacji. 
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Murowanie komina
Już na etapie budowy ścian ze-

wnętrznych muruje się komin, szczególnie 
jeśli stanowi on fragment ściany zewnętrznej. 
Wybierając kolor klinkieru na komin, warto 
pamiętać o dobraniu go pod kątem koloru 
dachówki ceramicznej, którą pokryjemy dach, 
i ogrodzenia, tak aby wszystkie ceramiczne 
elementy współgrały ze sobą.

Przykłady prawidłowo 
ukształtowanych spoin

Staranne  
spoinowanie

  Wypełnianie spoin w gotowym murze zależy od zaprawy, jaką stosujemy. Dobrym roz-
wiązaniem jest zakup zaprawy, która służy do murowania i jednoczesnego spoinowa-
nia. Dzięki temu obie czynności wykonuje się przy użyciu jednego materiału, co po-
zwala oszczędzić czas i pieniądze. 

  Przygotowując zaprawę do nanoszenia, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
producenta zawartych na worku, które dotyczą m.in. mieszania zaprawy, w tym odpo-
wiednich proporcji wody i mieszanki.

  Jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania, trzeba nanieść 
ją na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem.

  Nie należy pozostawiać cofniętych spoin w gotowym murze.

Trwałość i piękny wygląd elewacji klinkierowej zależą w dużym stopniu od pro-
fesjonalizmu ekipy murarskiej. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie eki-
py w murowaniu ścian trójwarstwowych i wykonywania elewacji z klinkieru.  
Dobrze jest też obejrzeć wykonane przez nią realizacje. 

Ściana trójwarstwowa
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Elewacje z cegieł Terca

Klinkierowa moda
Cegły Terca to najwyższej jakości wyroby z ceramiki. Wykonane 
z nich elewacje sprawią, że dom zyska nie tylko na urodzie, ale rów-
nież na wartości. Warto też wspomnieć, że klinkier nie wymaga żad-
nych zabiegów konserwacyjnych – zachowuje swe piękno na setki 
lat. Cegły Terca mają bardzo wysoką wytrzymałość. 

Kolekcja Marono – mariaż natury i nowoczesności 
Wąskie i nieco dłuższe od tradycyjnych cegły o fakturze przypomi-
nającej korę drzewa. Połączenie nietypowej dotąd stylistyki z natu-
ralnymi kolorami ziemi tworzy harmonijną całość elewacji z zielonym 
otoczeniem domu. Smukły kształt i możliwość murowania na tzw. 
cienką spoinę to ukłon w kierunku architektury nowoczesnej. 

Kolekcja Futura – z myślą o przyszłości 
Drążone bądź pełne gładkie cegły klinkierowe Futura pokryte war-
stwą angoby mają odważne, nowoczesne barwy, dzięki którym ele-
wacja wygląda wyjątkowo oryginalnie. 

Kolekcja Awangarda – współczesny eklektyzm
Cegły z kolekcji Awangarda sprawdzą się w realizacjach łączących  
tradycję z nowoczesnością. To cegły gładkie, o fakturze skóry bądź 
strukturyzowanej, z widocznymi nieregularnymi żłobieniami. 

Kolekcja Polonia – dla tradycjonalistów
Nawiązujące do tradycyjnego polskiego budownictwa gładkie lub 
ryflowane cegły z kolekcji Polonia pozwolą idealnie wkomponować 
dom w rodzimy krajobraz. 

Kolekcja Siesta – modne klimaty Południa
Ręcznie formowane cegły z kolekcji Siesta przeznaczone są dla kone-
serów. Zbudowane z nich elewacje zachwycają klasycznym pięknem. 

Kolekcja Metropolia – w stronę prostoty 
Kolekcja Metropolia to ukłon w stronę zwolenników nowoczesności, 
ceniących geometrię, proste formy i stonowane, jednolite kolory. 

Cegły szkliwione – feeria barw
Pokrycie szkliwem pozwala uzyskać gładką błyszczącą nawierzch-
nię w dowolnym kolorze.

Kolekcja Long John – nowe efekty
Cegły o wydłużonych formatach (długości 50 cm i wysokości 4 cm) 
pozwalają uzyskać nowoczesny horyzontalny wygląd elewacji i cie-
kawy rysunek spoin.  

Kupujemy 
cegły elewacyjne

  Poszczególne partie cegieł mogą się od siebie nieznacznie 
różnić kolorystycznie ze względu na użytą do ich produkcji 
glinę. Z tego powodu należy kupować cegły wyłącznie z jed-
nej partii produkcyjnej, dlatego najlepiej zamówić cały mate-
riał od razu. 

  Cegły kupujemy z zapasem (3-5%), mogą nam one być po-
trzebne przy ewentualnym docinaniu cegieł.   

   Składowane na placu budowy cegły należy chronić przed 
zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycznych. 
Przechowujemy je w ofoliowanych paletach, otwarte zabez-
pieczamy folią lub plandeką.  

Profesjonalne wykonanie muru klinkierowego
  Podczas murowania należy wymieszać cegły z kilku palet tak, aby 
uzyskać naturalny rozkład kolorów. 

  Przed murowaniem trzeba dokładnie rozplanować rozmieszczenie 
cegieł w murze zarówno w pionie, jak i w poziomie. Pozwoli nam 
to zminimalizować liczbę docinanych cegieł. 

  Nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5°C.

  Należy murować czysto – zabrudzoną cegłę jest bardzo trudno 
doczyścić.

  Przed zakupem zaprawy trzeba się upewnić, czy służy ona do 
murowania i spoinowania zarazem.

  Powinno się stosować gotowe zaprawy, np. Terca Klinkier, która 
jest przeznaczona do jednoczesnego murowania i spoinowania.

  Zaprawa powinna być dostosowana do nasiąkliwości cegieł.

  Zarówno podczas przerw, jak i po zakończeniu murowania świeży 
mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych – w tym celu przykrywa się go np. folią. Pod ta-
kim przykryciem powinna być zapewniona swobodna cyrkulacja 
powietrza, by zaprawa mogła wysychać. 
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Zaprawa Terca Klinkier 
Ma postać gotowej mieszanki, 
którą należy rozrobić z wodą. 

Zaprawa do klinkieru
Do murowania klinkieru przeznaczona jest zaprawa Terca Klinkier, 
która służy do jednoczesnego wykonywania spoin, co znacznie 
przyspiesza i ułatwia prace. Dobór koloru spoiny wpłynie na osta-
teczny efekt muru. Dostępna jest w siedmiu kolorach: 

jasnoszary

szary

ciemnoszary

beżowy 

brązowy 

antracyt

czarny
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Tradycja, trwałość i estetyka

Komin z klinkieru

Cegły klinkierowe to doskonały materiał do budo-
wy murowanych kominów ceramicznych. Spełnia-
ją one wymagania ogniowe, są niepalne, trwałe, 
odporne na działanie czynników atmosferycznych, 
a także estetyczne. 

Wystająca ponad dach część komina jest szczególnie narażona 
na zniszczenie. Poddawana jest bowiem niekorzystnym wpływom 
czynników atmosferycznych, m.in. wielokrotnemu zamarzaniu 
i odmarzaniu. 

Względy praktyczne
Kominy wykonane z ceramiki muruje się od lat – ich główną zaletą 
jest trwałość i estetyczny wygląd. Cegły z klinkieru stosuje się naj-
częściej do budowy przewodów kominowych, obudowy wkładów 
kominowych oraz kominów systemowych. Cegły klinkierowe Terca 
to materiał niepalny, a więc bezpieczny. Obudowa wykonana z ce-
gieł pełnych lub 7-szczelinowych, murowanych na pełną spoinę 
jest szczelna. Dużą zaletą kominów ceramicznych jest również ich 
odporność na zabrudzenia, które na powierzchni cegieł klinkiero-
wych trudniej się osadzają.
 
Walory estetyczne
Wykonane z cegieł klinkierowych kominy nie wymagają wykań-
czania od zewnątrz. Są zwieńczeniem domu z ceramiki – stanowią 
jego dopinającą klamrę. Idealnie współgrają z ceramicznym pokry-
ciem dachowym lub klinkierową elewacją, tworząc spójną całość 
i harmonijny wygląd domu. Duży wybór kolorów i faktur cegieł klin-
kierowych pozwala dopasować je do rodzaju dachówki czy cegły 
elewacyjnej. Do wyboru pozostaje również kolor spoiny, dzięki któ-
rej klinkierowe zwieńczenie dachu może nabrać ciekawego, indy-
widualnego charakteru. 

Mrozoodporna, trwała cegła klinkierowa jest najodpowied-
niejszym materiałem do budowy komina. Ponadto jest jed-
nocześnie jego wykończeniem, co  pozwala zaoszczędzić 
na kosztach budowy.

Komin z klinkieru
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Murowanie komina z klinkieru
  Ponieważ komin murowany jest jedną z najbardziej obciążonych 
części domu, wymaga posadowienia na osobnym fundamencie. 
Do  jego budowy używa się cegieł pełnych lub stosuje się kominy 
systemowe. Fundament komina powinien wystawać poza jego ob-
rys nie mniej niż 15 cm z każdej strony. 

   Na fundamencie muruje się trzon komina. Jego część wystającą 
ponad dach wykonuje się lub wykańcza (dotyczy to zwykle ko-
minów systemowych) z cegieł klinkierowych. Do ich murowania 
należy użyć gotowej mieszanki zaprawy, np. Terca Klinkier, którą 

rozrabia się z wodą. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że 
zaprawa wykonana jest we właściwych proporcjach – zachowa 
więc odpowiednie parametry. Ponadto zaprawa minimalizuje  
ryzyko powstawania nieestetycznych białych wykwitów na po-
wierzchni cegieł klinkierowych. 

  Cegły muruje się najczęściej na wiązanie wozówkowe (choć 
możliwe są również inne wiązania). Polega ono na takim ułoże-
niu ceramiki, aby spoiny pionowe były przesunięte względem 
siebie o pół długości cegły. 

   Komin powinien być murowany na spoiny szczelnie wypełnia-
jące przestrzeń między cegłami ceramicznymi, a więc na spo-
iny pełne, ukształtowane płasko. Murowanie na taką spoinę 
zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach, która z cza-
sem mogłaby powodować wykruszanie się zaprawy i prowa-
dzić do osłabienia trwałości konstrukcji ceramicznego komina.
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Marono

Marono czerwona  Marono czerwono-wiśniowa  

NOWOŚĆ

arch. Kennes-Elegeert, Loppem, Belgia
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Marono brązowa Marono brązowo-grafitowa  

arch. Kennes-Elegeert, Loppem, Belgia

arch. J. Favril, Loppem, Belgia
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Futura

Kosmo  
kolor: kasztanowo-rubinowy

Astro  
kolor: kasztanowy

Stratus  
kolor: grafitowy

Cumulus  
kolor: stalowy

Cyberna  
kolor: karmelowo-kawowy

Galeo  
kolor: czekoladowo-cynamonowy

Kosmo

Matrix  
kolor: czarny

NOWOŚĆ
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Fraza
kolor: brązowo-miedziany

Naria
kolor: brunatny

Setra  
kolor: oliwkowo-miedziany

Pasaż  
kolor: czerwono-kobaltowy

Andra 
kolor: czerwono-kobaltowy

Odena  
kolor: brązowo-miedziany

Cegły klinkierowe
Kolekcja Awangarda

SetraFraza

NOWOŚĆ
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Polonia

Pomerania  
kolor: czerwony

Silesia  
kolor: brązowy

Mazuria  
kolor: czerwony

Karpatia  
kolor: żółty

Karpatia

Pomerania
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Metropolia

Frankfurt  
kolor: antracytowo-niebieski

Calau  
kolor: brązowo-niebieski

Dresden  
kolor: antracytowo-brązowy

Oderland  
kolor: czerwono-niebieski

Berlin  
kolor: szary

Havelland  
kolor: żółty płomieniowany

Berlin
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Agra  
kolor: piasek pustyni

Zaria
kolor: czerwono-beżowy

Bilbao  
kolor: écru-orzechowy

Alhambra  
kolor: żółty

Kartago  
kolor: czerwono-oliwkowy

Lateran  
kolor: piaskowy

Kadyks  
kolor: czerwono-piaskowy

Cegły elewacyjne
Kolekcja Siesta

Alhambra
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Trewir  
kolor: czerwono-brązowy

Gandawa  
kolor: brązowo-oliwkowy

Cordoba 
kolor: burgund

Agadir 
kolor: szary

Frontera 
kolor: szaro-grafitowy

Malaga  
kolor: ciemny burgund

Gandawa Frontera

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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biały czarny

żółty jasny  żółty

czerwony czerwono-czarny 

zielony zielono-ciemny

brązowy granatowy

Cegły klinkierowe
Cegły szkliwione
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John Yellow  
kolor: żółty

John Red 
kolor: czerwony

John Grey  
kolor: szary

John Black
kolor: czarny

Cegły elewacyjne
Kolekcja Long John

John Red  John Grey  

NOWOŚĆ
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Kształtki klinkierowe dają nieskończenie wiele możliwości wykonania detali architektonicznych budynku, 
takich jak zaokrąglone naroża, podokienniki oraz idealnie dopasowane nadproża drzwiowe i okienne. 
To także doskonałe produkty do wykończenia schodów i cokołów oraz do stosowania w małej architek-
turze ogrodowej.

Kształtki klinkierowe w pełni dopasowane

Zaokrąglone i kanciaste 

Na każde wyzwanie architektoniczne
Kształtki pozwalają sprawnie i bez kłopotliwego docinania cegieł 
wznieść budowle o dowolnym kształcie, formach pozbawionych 
kantów, z rozmaicie nachylonymi powierzchniami licowymi. Sto-
sujmy je, gdy zależy nam na obłych, a nie ostro zakończonych kra-
wędziach i narożnikach. 

Kompatybilne z cegłą klinkierową
Elementy wykonane z kształtek klinkierowych są naturalnym do-
pełnieniem ceglanej elewacji – każda kształtka ma swój odpo-
wiednik kolorystyczny i fakturę lica w cegle klinkierowej. Tego typu 

kształtki warto także wykorzystać przy wykańczaniu elementów 
na ścianach np. otynkowanych – stają się wówczas szczegól-
nie wyraziste i doskonale potrafią przyozdobić dom oraz nadać 
mu indywidualny charakter. 

Wielość barw i faktur
Kształtki występują w szerokiej gamie kolorystycznej: od żółci, po-
przez różne odcienie czerwieni i brązu, aż po grafit i czerń. Równie 
bogata jest ich faktura – może mieć powierzchnię gładką, struktu-
ryzowaną, a nawet ryflowaną. Dostępne są w kolekcjach Futura, 
Awangarda i Polonia. 

Dobrane do potrzeb
Zastosowanie kształtek zależy w dużej mierze od inwencji projek-
tanta czy wykonawcy. Kształtki klinkierowe są przeznaczone do 
wznoszenia i wykańczania budowli pionowych: ścian, słupów, co-
kołów, a także powierzchni poziomych. Czapy i daszki służą jako 
przykrycie murów i słupków.

Znaczna wytrzymałość klinkieru sprawia, że obudowane 
kształtkami klinkierowymi naroża są bardziej odporne na od-
pryśnięcia niż pokryte tynkiem. 

Kształtki
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Kształtki z jednostronnie 
zaokrągloną krawędzią 1Ł 
Wykorzystuje się je do wykańczania elemen-
tów małej architektury, np. murków ogro-
dzeniowych, gazonów czy donic. Stosuje 
się je także we wnętrzach – przy obudowie 
kominka czy wykończeniu murku dzielącego 
przestrzeń w otwartej strefie dziennej.

Kształtki z obustronnie 
wykończoną krawędzią 2Ł 
Pozwalają na efektowne wykończenie mur-
ków, balustrad oraz elementów architek-
tury ogrodowej. Mogą być układane w pio-
nie i w poziomie.

Kształtki z jednostronnie 
ściętą krawędzią 1K 
Warto, by pojawiły się wszędzie tam, gdzie 
w murze jest kąt prosty. Wykończone nimi 
naroża wyglądają niezwykle szlachetnie 
i efektownie. Sprawdzą się zarówno na na-
rożniku budynku, jak i kominka.

Kształtki klinkierowe
połówkowe ½ W
Wykorzystuje się je na zwieńczeniu murów, 
w poprzecznym do wiązań położeniu. Nie 
tylko chronią przed warunkami atmosferycz-
nymi, ale też pozwalają uzyskać perfekcyjne 
wykończenie muru. 

Kształtki parapetowe
Ich rolą jest harmonijne włączenie obra-
mowania okna w elewację, ma to szcze-
gólnie znaczenie, gdy jest ona wykoń-
czona cegłą klinkierową lub ceramiczną 
cegłą elewacyjną. Ich górna powierzch-
nia jest jednostronnie nachylona, a pod 
spodem mają już fabrycznie wyżłobiony 
kapinos, czyli profil nadany dolnej po-
wierzchni przez wyżłobione podcięcie 
wymuszający spływanie wody. Można je 
także wykorzystywać tam, gdzie zależy 
nam na szybkim odpływie wody z  po-
wierzchni, a więc np.  na zwieńczeniu 
cokołów. 

Daszki i czapy
Często wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast cegieł elementów prefabry-
kowanych, zapewniających właściwe parametry techniczne i idealne dopasowanie do ca-
łej konstrukcji ściany. Zaliczane są do nich np. czapki słupków ogrodzeniowych czy daszki 
zwieńczające mur. Ich użycie jest jak kropka nad i – buduje efektowne wykończenie klinkiero-
wych murków i słupów. Rozwiązanie takie ma też zalety praktyczne. Nachylone powierzch-
nie sprzyjają spływaniu wody, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz sprzyja 
samooczyszczeniu.
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Trwałość domu postrzegamy przez pryzmat  mate-
riałów, jakich użyto do jego wykończenia. Klinkier 
mocno podbudowuje wrażenie solidności. Nawet 
cienkie płytki elewacyjne użyte w formie okładziny 
nadadzą elewacji optyczny ciężar.

Praktyczne walory okładziny z płytek elewacyjnych

Klinkier w wersji slim

Cokół z płytek może być jedynym elementem na elewacji 
wykonanym z klinkieru. Trwałość i solidny wygląd płytek 
elewacyjnych sprawiają, że dom z takim cokołem robi wra-
żenie dobrze osadzonego w otoczeniu. 

Płytki Terca to najwyższej jakości wyroby z klinkieru. Powstają ze 
specjalnych, sezonowanych gatunków gliny. Po uformowaniu wy-
palane są w temperaturze 1100-1300°C, co nadaje im niespotykaną 
twardość i wytrzymałość. Można je zastosować do wykończenia 
detali i fragmentów elewacji pokrytych tynkiem, jako okładzinę 
słupów, murków i elementów małej architektury. 

Cokół – wizualna podstawa domu
Płytki elewacyjne będą skuteczną ochroną ścian przed zabrudze-
niem, wilgocią, mrozem czy uszkodzeniami mechanicznymi. Wy-
konany z nich cokół będzie też łatwy do utrzymania w czystości. 
Niewielkie wymiary płytek sprawiają, że stosuje się je do okładania 
zarówno wysokich cokołów – niekiedy sięgających nawet 1 m, jak 
i tych najniższych 30-centymetrowych. Dobierając odpowiednio wy-
sokość cokołu, można zmienić skalę i proporcje domu lub podkre-
ślić jakiś jego fragment. Jeśli cokół jest niski – 30-50 cm – tworzy 
delikatną opaskę. Będzie się wydawał lekki, gdy zastosujemy płytki 
w jasnym kolorze. Wysoki cokół z płytek o gładkim licu doskonale 
wygląda na rozłożystych domach typu bungalow. To także rozwiąza-
nie wykorzystywane w domach przykrytych dachem płaskim inspi-
rowanych modernizmem. 

Fragmenty elewacji ściany jednowarstwowej
Płytki elewacyjne wykorzystuje się nie tylko do wykonywania co-
kołów. Sprawdzą się one również przy wykańczaniu niewielkich 
fragmentów ścian z pustaków ceramicznych Porotherm 44 EKO+, 
które dzięki temu zyskają wygląd prawdziwego ceglanego muru. 
Wystarczy wykończyć je płytkami Terca, które przykleja się do muru 
na warstwie wyrównującej. Wszystkie płytki elewacyjne mają gładką 
powierzchnię. Oprócz płytek podstawowych dostępne są też połów-
kowe i narożnikowe – umożliwiają one szybkie i estetyczne wykona-
nie elewacji, bez konieczności cięcia i sztukowania materiału. 

Płytki
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Kolekcja Futura Kolekcja Polonia

Matrix
Płytki o gładkiej fakturze w kolorze czar-
nym. Idealne do wykończenia detali lub 
niewielkich fragmentów elewacji nowo-
czesnych domów. Dobry dodatek do in-
nych materiałów w podobnej gamie kolo-
rystycznej.

Stratus
Płytka w jednym z najmodniejszych dzisiaj 
kolorów – grafitowym. Neutralna, wycisza-
jąca kolorystyka w połączeniu z gładką 
powierzchnią gwarantują dobry efekt wizu-
alny w różnorodnych zastosowaniach no-
woczesnych realizacji.

Galeo
Czekoladowo-cynamonowy melanż to je- 
den z bardziej unikatowych kolorów płytek 
elewacyjnych. Dobry zarówno do niebanal-
nych kompozycji elewacji, jak i tych trady-
cyjnych. Zastosowanie podsunie wyobraź-
nia projektanta i inwestora. 

Cyberna
Płytki w tonacji karmelowo-kawowej za-
stosowane do wykończenia detali ele-
wacji wprowadzą ożywczy element w  re-
alizacjach w wielu stylach. Ostateczny 
efekt zależy od innych materiałów użytych 
w kompozycji.

Silesia 
Tradycyjny odcień brązu to doskonały wy-
bór na detale i wykończenie fragmentów 
elewacji domów w stylu dworkowym i wiej-
skim. Ten kolor – kojarzony z dawnymi re-
alizacjami – podkreśli powagę architektury 
i jej zakorzenienie w tradycji. 

Astro
Efektowne płytki w głębokim kasztano-
wym kolorze znajdą zastosowanie zarówno  
w realizacjach tradycyjnych, jak i nowocze-
snych. Wykończone nimi detale nabiorą 
dodatkowej głębi w połączeniu z szaro-
ściami. 

Pomerania
Czerwony klinkier nigdy się nie starzeje. 
Wybór płytek w tym kolorze to bardzo bez-
pieczne rozwiązanie dla budujących nowe 
domy nawiązujące do miejscowych trady-
cji i remontujących stare siedziby. Ciepła 
barwa dobrze komponuje się z bielą. 

Kosmo
Gładkie płytki w melanżowym kasztanowo- 
-rubinowym kolorze sprawdzą się w kom-
pozycjach kontrastujących z bielą i szaro-
ścią. Efekt szlachetnej elegancji zapewni 
sąsiedztwo gładkiego tynku, naturalnego  
kamienia, szarej blachy.  

Karpatia
Płytki elewacyjne w żółtym kolorze to je-
den z bardziej uniwersalnych wyborów. 
Optymistyczna słoneczna barwa sprawi, 
że szczególnie dobrze zagrają w otwartej 
przestrzeni, ale  też rozświetlą zacienione 
zakątki. 
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Wiele przykładów mamy nie tylko w Belgii, Niemczech  
czy Holandii, ale także na Śląsku czy w zachodniej oraz pół-
nocnej Polsce. Bogactwo kolorów, wymiarów i różnorodność 
faktur sprawiają, że klinkier jest inspiracją dla wielu architektów  
i inwestorów, zarówno tych zainteresowanych architekturą no-
woczesną, jak i tradycjonalistów – wykorzystanie klinkieru jako 
okładziny wszystkich elewacji domu ma długą tradycję. Dzi-
siaj chętnie wykańcza się w ten sposób nowoczesne domy  
o prostej bryle zbudowanej na planie prostopadłościanu  
i przykrytej dwuspadowym dachem. 

Zabiegi kompozycyjne
Cegła doskonale wydobywa czystość i  urodę prostej formy 
domu. Równie chętnie wykańcza się nią domy inspirowane mo-
dernizmem w duchu F.L. Wrighta. Prosta rozłożysta bryła przy-
kryta dachem o niewielkim spadku i szerokim okapem dosko-
nale wygląda w ceglanej oprawie. Poza tym dobrze wpisuje się 
w zielone otoczenie domu. Duże powierzchnie wykończone ce-
głą mogą być zbyt masywne i przytłaczające. Aby tego uniknąć, 
spoiny pomiędzy nimi wypełnia się zaprawą w kontrastowym 

Elegancja, prestiż, trwałość i solidność – gdy chcemy, by elewacja naszego domu spełniała te warunki, 
wybierzmy klinkier. Wykańczając nim ściany zewnętrzne, mamy również gwarancję, że dom będzie starzał 
się pięknie i szlachetnie. 

Tradycja w nowoczesnej odsłonie

Ceglane elewacje

Inspiracje
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kolorze. Dodaje to elewacji lekkości i rozjaśnia ją. Efekt zróż-
nicowania można też uzyskać, łącząc na elewacji różne kolory, 
np. ciemniejszą cegłę ułożyć w strefie parteru lub wykończyć 
nią tylko cokół, a jaśniejszą zastosować w górnych partiach bu-
dynku. Dobry efekt daje również łączenie różnych faktur – gładką 
zestawia się z ryflowaną czy też strukturyzowaną. Można także 
zróżnicować elewacje zarówno kolorem, jak i fakturą – ważny 
jest wówczas element wiążący, np. ta sama tonacja kolory-
styczna czy też identyczna kolorystyka spoin. Monotonię cegla-
nej elewacji przełamuje się również, stosując różne typy wiązań. 
Dysponując tylko jednym wymiarem i kształtem, można bowiem 
ułożyć wiele różnych wzorów i kompozycji.
Pamiętajmy, że cegły stosowane na elewacji mogą być pełne  
lub drążone – te drugie są tańsze i lżejsze. Zamiast cegieł można 
też zastosować płytki elewacyjne. Przykleja się je do ściany 
mrozoodporną zaprawą.

Ukłon w stronę tradycji
Rozległy dom w stylu rezydencji domaga się odpowiedniej 
oprawy. Zapewni ją cegła elewacyjna. W jasnych odcieniach 
doda dużemu domowi lekkości, ciepła i przytulności. Naturalność 
tej kolorystyki sprawia, że dom dobrze komponuje się z zielenią 
ogrodu. Jasne barwy często zestawia się z szarą lub antracytową 
dachówką oraz bielą tynków. Lekkości może także dodać wpro-
wadzenie na elewację elementów ułożonych inaczej niż pozostała 
część ściany – nawet mały detal wykonany w ten sposób nada 
elewacji niepowtarzalny charakter.

Mniej, czyli więcej
Synonimem nowoczesnego domu jest prosta czysta forma, którą 
podkreślają materiały bardzo wysokiej jakości i perfekcyjne wyko-
nawstwo. Cegła elewacyjna i klinkier doskonale wpisują się w taką 
wizję nowoczesnego budownictwa. Podkreślają kubiczność bryły, 
zwłaszcza gdy dach pozbawiony jest okapów. Znaczenie mają 
także wymiary cegły – modny horyzontalny rysunek na elewacji za-
pewni znacznie dłuższa niż tradycyjna cegła oraz faktura typowa 
dla cegieł ręcznie formowanych. To w zasadzie jedyna dekoracja 
ascetycznego domostwa.
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Nawet niewielkie detale z cegły wywołują wrażenie zakorzenienia 
domu w otoczeniu. Wykańczając klinkierem choćby fragmenty ele-
wacji, przez długie lata unikniemy kosztownych remontów i częstej 
konserwacji cokołu czy strefy wejścia. 

Dobrze dobrane
Klinkier to materiał, który chętnie stosuje się między innymi w stre-
fie parteru domu, gdzie znajdują się elementy najbardziej nara-
żone na uszkodzenia i zabrudzenia. Wyższą kondygnację można 
wykończyć wówczas tynkiem lub drewnianą oblicówką. Klinkier 
dobrze współgra zarówno z szalówkami z drewna krajowego, jak 
i egzotycznego. Gatunki egzotyczne – np. okume czy tek – łączą 
się z ciepłymi barwami klinkieru. Coraz częściej sięga się także po 
płyty włóknowo-cementowe oraz fornirowane płyty bakelitowe. Ich 
kontrastowe zestawienie z klinkierem wydobywa urodę zarówno 
dużych płaszczyzn płyt, jak i niewielkich elementów klinkierowych. 
Takie zestawienie doskonale wygląda na elewacjach domów z pła-
skim dachem, gdzie pierwszoplanową rolę odgrywają ściany. 

Wykorzystanie klinkieru na fragmentach elewacji lub do wykończenia detali ma długą tradycję. Nawet 
niewielka część elewacji wykończona tym materiałem sprawia, że budynek robi wrażenie solidnego, wy-
razistego, z charakterem – staje się rozpoznawalny i nabiera indywidualności. 

Klinkier w kompozycjach

W szlachetnym towarzystwie

Inspiracje
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Cegły w eleganckich szarościach czy złamanych kremach dobrze 
komponują się także z modną dzisiaj blachą tytanowo-cynkową. 
Tego typu stylizacje stosuje się w nowoczesnych rozwiązaniach 
architektonicznych, np. gdy dom przykrywa dach kolebkowy. Łą-
cząc klinkier z innymi materiałami, można uzyskać efekt optycz-
nego odcięcia poddasza, co sprawia, że dom wydaje się niższy 
niż w rzeczywistości. Warto również podkreślić, że cegły klinkie-
rowe dobrze współgrają z dachówkami ceramicznymi – bez pro-
blemu można dobrać oba materiały kolorystycznie, tworząc har-
monijny wygląd domu.

W strefie wejścia
Użycie klinkieru w strefie wejścia sprawi, że zyska ona dostojny, 
budzący zaufanie charakter, a także ochronę przed uszkodze-
niami mechanicznymi, np. obtłuczeniami i zabrudzeniami, na 
które jest często narażana. Z klinkieru wykonuje się opaskę wo-
kół drzwi wejściowych, wykańcza się nim fragment ściany przy 
drzwiach, schody wejściowe. Okłada się nim także słup podpiera-
jący podcień wejściowy. Klinkier w tym miejscu może być również 
środkiem służącym do nadawania proporcji elewacji wejściowej 
– odpowiednio zaaranżowany optycznie ją wydłuży, podwyższy 
lub obniży.

W roli detalu
Częstym zabiegiem jest podkreślanie klinkierem elementów wy-
suniętych z bryły budynku, takich jak wykusz, ryzalit, słup lub 
narożnik. Użycie tego materiału poza aspektem praktycznym 
służy uwypukleniu bogactwa bryły domu. Elewacje urozmaicą 
także nawet niewielkie ceglane elementy: parapety, nadokienniki 
czy opaski wokół stolarki otworowej. Klinkierowe detale często 
są ramą podkreślającą kształt okna lub drzwi czy też materiał, 
z  którego je wykonano. Z  kolei za pomocą gzymsów klinkie-
rowych można podkreślić fragment bryły budynku czy tak jak 
dawniej podzielić ścianę szczytową. Zaakcentowaniu podziału 
na kondygnacje służy gzyms kordonowy. Rzadziej stosuje się 
klinkier w roli gzymsu koronującego, czyli zwieńczającego bu-
dynek. Detale z cegły podkreślą też oś budynku. Taką funkcję 
pełnią np. lizeny, czyli płaskie występy na elewacji.



Rozwiązania ścienne

58

Rozwiązania klinkierowe

W nowoczesnej architekturze współczesnego mia-
sta nie do przecenienia jest ciepło, które emanuje 
z ceramiki, zwłaszcza gdy połączy się je z chłodem 
stali czy szkła.   

Surowa elegancja

Miejska aglomeracja

Współczesna architektura miejska często bywa odbiciem odhuma-
nizowanego, anonimowego świata współczesnej aglomeracji. Ode-
rwanie od korzeni i porzucenie przynależnych miejscu tradycyjnych 
form architektonicznych unifikuje przestrzeń i pozbawia osobowości 
współczesne miasta. Przeciwwagą dla takiej architektury jest coraz 
powszechniejsze sięganie po materiały naturalne. Ich ciepło, pocho-
dzenie, niepowtarzalna faktura i kolorystyka czynią wykończone nimi 
elewacje wyjątkowymi. Szczególne pole do popisu ma tu klinkier.  
Liczba kombinacji, połączeń, zestawień tego materiału ceramicznego 
jest wręcz nieograniczona. 

Sposób na chłód wielkiego miasta 
Wykończone klinkierem biurowce, szpitale, szkoły, a także miejskie 
wille zyskują skalę dającą mieszkańcom i użytkownikom tak trudne 

Inspiracje
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do uzyskania poczucie bezpieczeństwa. Użycie klinkieru na elewa-
cjach domów miejskich ma jeszcze jedną zaletę nie do przecenie-
nia. W zurbanizowanym środowisku, gdzie tak daleko odeszliśmy 
od tego co naturalne, budulec, który wyglądem przypomina nam 
o pochodzeniu z głębi Ziemi, zaspokaja potrzebę łączności z naturą.

W tradycyjnej tkance miejskiej
Murowane ściany domów są integralną częścią architektury miej-
skiej, gdzie charakter i klimat miejsca tworzy gęsta zabudowa. 
Usytuowane w bliskim sąsiedztwie domy, kamienice, budynki uży-
teczności publicznej tworzą zwartą całość. Taki plan miast domi- 
nuje szczególnie w ich centralnej, najbardziej reprezentacyjnej 
części i ma wielowiekową tradycję. W wielu wypadkach wyróżnia 
je ceramiczny budulec. Fasady budynków z czerwonej cegły są 
wręcz symbolem naszych starówek. 
Oczywiste jest, że także dzisiaj w sposób naturalny sięgamy po cegłę 

Wpisanie ultranowoczesnych realizacji w miejską zabudowę 
ułatwia kolorystyka nie zawsze identyfikowana z klinkierem 
– to odcienie grafitu, czerni, szarości.

elewacyjną, wznosząc budynki w kwartałach starych dzielnic. Realiza-
cje z wykorzystaniem cegły sprawdzą się szczególnie, gdy wpisujemy 
je w najstarszą tkankę miasta, uzupełniając starą zabudowę, budując 
tzw. plomby czy nadbudowy nad starymi kamienicami. Nawet no-
woczesna forma budynku czy jego nowego skrzydła lub dodatkowej 
kondygnacji staje się wówczas integralną częścią miasta. 
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Z miłości do miejsca

Regionalne inspiracje

Są regiony, gdzie cegła znana jest od stuleci – tam zawsze docenia się jej walory. Z czasem jednak zaczęła 
odrywać się od konkretnych miejsc, stając się niejako symbolem architektury regionalnej. Ciepła w odbiorze 
cegła, szorstki łupany kamień i spatynowane drewno to połączenia budujące klimat domów z duszą.

Dlaczego podczas urlopów tak lubimy przebywać w stylowych, 
kojarzących się z danym regionem domach, a w podróży za-
trzymywać się w klimatycznych budynkach? To proste. Odpo-
czywamy, chłonąc atmosferę kojarzoną z sielskim klimatem, no-
stalgicznym wspomnieniem dawnych lat, które wydają się oazą 
spokoju. Już sam widok muru pruskiego, drewnianych filarów 
i  podcieni czy spatynowanej cegły wprowadza nas w  stan re-
laksu i przyjemnej zadumy. Czas zaczyna płynąć wolniej, świat 
zatrzymuje się w miejscu.  

Nowe życie dawnych form  
W realizacjach nawiązujących do architektury regionalnej cegła 
przeniesie nas w przeszłość. W takim wydaniu warto zapewnić 
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jej odpowiednie, godne jej wieku i pozycji, sąsiedztwo. Mur wy-
budowany z klinkieru lub cegły elewacyjnej w tradycyjnych cegla-
stych kolorach podrasowany dodatkowo postarzaną powierzch-
nią zestawmy ze ścianą naśladującą konstrukcję szachulcową 
– jej białe płaszczyzny będą doskonale korespondowały z barwą 
cegieł, a drewniane belki (rygle) ozdobią całość efektownym ry-
sunkiem. Regularne linie ceglanego muru wzbogaci sąsiedztwo 
muru wybudowanego z naturalnego łupanego kamienia. Surowy, 
tzw. dziki mur z wyrazistą łaczącą nieregularne formy kamieni 
spoiną podkreśli dostojny charakter szlachetnej cegły. 

Finezyjna sztuka detalu 
Cegła była wdzięcznym materiałem do tworzenia misternych 
wzorów murarskich. Ozdobne gzymsy, efektowne nadproża, 
przestrzenne i ażurowe fragmenty ścian wracają do współcze-
snych realizacji. Kluczem do sukcesu jest jednak stosowanie ich 
z umiarem. Wystarczy już niewielki detal z ozdobnie ułożonej 
cegły, aby ożywić monotonną elewację nawet nowoczesnego 
domu. 

Nowoczesny dom w duchu miejsca
Prosta architektura – dom o prostopadłościennej bryle z dwu-
spadowym dachem – to ostatnio najbardziej pożądana forma ar-
chitektoniczna domu jednorodzinnego. Ze względu na korzystne 
relacje między kubaturą budynku a powierzchnią przegród ze-
wnętrznych taki model domu jest najbardziej zalecany przez 
twórców trendów promujących energooszczędność. Na na-
szych ziemiach jest to bardzo znany, mający wielowiekową tra-
dycję wzór domu wiejskiego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, 
aby nowoczesnym energooszczędnym domom nadać charakter 
i klimat typowy dla miejscowej, regionalnej architektury. Zasto-
sowanie cegły ma na ziemiach polskich wielowiekową tradycję. 
Efekty dawnych realizacji możemy obserwować do dziś szcze-
gólnie na terenach byłego zaboru pruskiego. Dawne budynki 
ze Śląska, Pomorza, Mazur inspirują projektantów i inwestorów 
nie tylko z tych rejonów Polski. To właśnie cegła, obok kamie-
nia i drewna, jest świetnym środkiem do włączania nowego bu-
dynku w dawne otoczenie. 
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Zacieranie granic

Wtopiony w naturę

Uformowana w regularny kształt cegły glina ciągle pozostaje jednym z nielicznych materiałów budowlanych, 
gdzie natura tak czytelnie daje o sobie znać w kolorze, strukturze i fakturze powierzchni. To wystarczający 
powód, aby ceramiczna cegła była naturalnym wyborem w realizacjach w modnym stylu ekologicznym.

Oderwanie człowieka współczesnego od naturalnych warunków 
życia przejawia się tęsknotą za bliskością przyrody. Duże prze-
szklenia pozwalają coraz śmielej otwierać się na widoki ogrodu, 
a rozległe tarasy przenoszą nas w ciepłe dni na łono natury. Po-
trzebę powrotu do nieskażonej cywilizacją natury zaspokajamy 
też, otaczając się naturalnymi materiałami. Pociąga nas również 
ekologiczny trend w architekturze i budownictwie.

Otwarcie na naturę
Dzięki kolorystyce utrzymanej w stonowanych barwach ziemi 
i naturalnej strukturze klinkier doskonale zaciera granice między 
cywilizacją i naturą. Klinkierowe słupy wspierające zadaszenia 
podestów wejściowych i tarasów, murowane kominki w  ogro-
dzie i na tarasie to najbardziej popularne sposoby zastosowania 
klinkieru w tzw. strefach przejściowych. Zielone pędy pnączy 

Inspiracje
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oplatające ceglane ściany, trawy i krzewy przysłaniające klinkie-
rowe elewacje budują niepowtarzalny klimat domostwa otwar-
tego na naturę.     

Ceramika w trendach ekologicznych 
Jednym ze sposobów na powstanie domu ekologicznego jest 
korzystanie z materiałów naturalnych zarówno podczas jego 
budowy, jak i wykańczania. Surowce naturalne takie jak skały, 
kruszce, drewno i glina w wielu wypadkach stają się podstawą 
takiego budownictwa. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich nur-
tów ekologicznego myślenia o domu. Istnieje zasada, że budynki 
będą przyjazne naturze, jeśli w całym procesie budowania, a na-
stępnie eksploatacji zużyte zostanie jak najmniej energii. Pod 
tym względem materiały naturalne również sprawdzają się najle-
piej – zarówno proces ich produkcji, jak i recyklingu oraz utyliza-
cji zwykle jest mało energochłonny. Architektura ekologiczna nie 
może też pominąć potrzeb człowieka. Dom ma tworzyć przyja-
zny, zdrowy mikrolimat do życia – i pod tym względem materiały 
naturalne spisują się najlepiej.  

Żaden z materiałów nie reaguje tak sugestywnie na  zestawienie 
ze światłem jak ceramika. Oblany promieniami zachodzącego 
słońca klinkier ma prawdziwie energetyzującą moc.    
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Klinkier kocha zieleń

Ogrodowe impresje

Gdy myślimy o wykańczaniu elementów małej architektury ogrodowej, materiałem, który w sposób natu-
ralny przychodzi nam do głowy, jest klinkier. Nic dziwnego – pochodzi on przecież z głębi Ziemi. Będzie więc 
najlepszym sposobem na powiązanie nieokiełznanej natury z dążeniem każdego z nas do jej opanowania. 

Klinkier należy do grupy nielicznych materiałów, które z powo-
dzeniem można wykorzystać do budowy wszystkich elementów 
architektury ogrodowej. Praktyczne nawierzchnie, efektowne 
murki dzielące przestrzeń ogrodu, eleganckie donice, trwałe 
grille ogrodowe i solidne kominki zewnętrzne to tylko niewielki 
wycinek możliwości, jakie stwarza ten uniwersalny materiał. Ko-
rzystanie z tego samego materiału jest słuszną decyzją z prak-
tycznego punktu widzenia – łatwiej zorganizować prace bu-
dowlane, gdy ta sama ekipa znająca dobrze produkt wykona 

Różnorodność kształtów i wymiarów cegieł klinkierowych 
umożliwia budowanie także niewielkich elementów małej 
architektury ogrodowej, np. kwietników, które podniosą 
prestiż posesji.

wszystkie elementy architektoniczne otoczenia. Użycie klinkieru 
w tak wielu funkcjach ułatwia też zrealizowanie spójnej koncep-
cji domu i otoczenia. Oferta Wienerberger daje odpowiedź na 
tak kompleksowe myślenie projektantów i inwestorów. 

Praktyczne nawierzchnie
Podest, schody wejściowe, posadzka tarasu, a także podjazd 
i  ogrodowe ścieżki – wykończone klinkierem nawierzchnie nie 
tylko będą trwałe, ale też doskonale zespolą elementy pose-
sji w  jedną całość. Nawet wiele pokoleń będzie świadkiem ich 
trwałości, ciesząc się ich urodą. Odporna na zginanie i ścieranie 
nawierzchnia klinkierowa poradzi sobie również z oddziaływa-
niem naporu kół samochodu, tarcia kół roweru czy wózka dzie-
cięcego. 
Naturalność bruku sprawia, że doskonale łączy się on z innymi 
naturalnymi materiałami: kamiennymi płytami, kostką granitową 
i sjenitową, żwirem, drewnianymi podkładami czy drewnianym 
brukiem. W kompozycjach bruk klinkierowy wykorzystuje się do 
budowania obrzeży nawierzchni i rabat, ścieżek, a także jako 
materiał dekoracyjny, np. do układania centralnie umieszczo-
nych rozet. 

Ogrodowe budowle 
Gdy wielkość ogrodu na to pozwala, warto wykorzystać klin-
kier również do budowy altany, kominka zewnętrznego czy grilla 
ogrodowego. To elementy, które z założenia służą wypoczynkowi 
– kojarzą się z naturą, ciepłem, przyjazną atmosferą, budują też 
poczucie bezpieczeństwa. Klinkier wzmacnia pozytywny obraz 
tych miejsc. 
Trwałość tego materiału również jest nie bez znaczenia – mała 
architektura z  klinkieru przetrwa w  niezmienionym stanie naj-
większe mrozy i  załamania pogody. Niezależnie od tego, czym 
wykończymy dom, klinkierowe budowle będą doskonałym łącz-
nikiem domu z ogrodem. Gdy ogrodzenie zostało wykonane 
z  klinkieru, naturalnym wyborem będzie wybudowanie z tego 
materiału także śmietnika. Sprawdzi się gładka, łatwa do utrzy-
mania w czystości cegła.  

Inspiracje
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Modne nawierzchnie brukowe
Bruk klinkierowy o wymiarach 20 x 10 cm i grubości 
5,2  cm dzięki klasycznemu kształtowi można wykorzystać 

do budowania nawierzchni o różnych kształtach i wzorach. 
Można je układać zarówno wozówką, jak i główką, tworząc kla-
syczny wzór z przesunięciem elementów o ½ cegły lub ¼ cegły, jo-
dełkę, pojedynczą lub podwójną cegiełkę – w ten sposób powstają 
wzory dopasowane stylem do aranżacji każdej posesji, zarówno 
klasycznej, jak i ultranowoczesnej. Wtopieniu się w otoczenie po-
mogą szlachetne kolory: czerwonoszary, żółty, czerwień patyno-
wana, antracytowobrązowy, brązowy, czerwonobrązowy i czerwony. 
Dzięki barwieniu w masie możliwe jest praktycznie dowolne 
docinanie elementów bez ryzyka utraty walorów estetycznych. 
Ponieważ wszystkie kolory pochodzą z tej samej gamy barw ziemi, 
można je dowolnie łączyć, tworząc wysublimowane kompozycje 
nawierzchni. Duży wybór bruku klinkierowego znajduje się w ofercie  
Semmelrock Stein+Design (www.semmelrock.pl).
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Estetyka, komfort, design

Cegła we wnętrzu

Cegła przekroczyła granice domu – dziś służy nie tylko do wykańczania elewacji czy też budowy elementów małej 
architektury. Naturalność materiału, bogactwo faktur i kolorów sprawia, że klinkier z powodzeniem wykorzystuje się 
również do aranżacji wnętrz.  

Inspiracje
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Nad kuchennym blatem
O tym, że ściana nad blatem w kuchni 
wymaga szczególnej ochrony, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Wykończenie jej klin-
kierem daje gwarancję trwałej okładziny 
łatwej do utrzymania w czystości. Nie bez 
znaczenia są też walory estetyczne. Szcze-
gólnie efektownie będzie wyglądać cegła 
ręcznie formowana. Zestawiona z  dużymi 
gładkimi frontami mebli i  bielą ścian jest 
wyraźnym akcentem kuchni. Monochroma-
tyczne tło podkreśla urodę cegieł –  bogatą 
fakturę i ciepłą kolorystykę. Takie połącze-
nie sprawiło, że ściana stała się najbardziej  
przyciągającym uwagę elementem wnętrza.

Duże powierzchnie ścian działowych, nie-
wysokie ścianki i murki służące podziałom 
otwartej przestrzeni dziennej, obudowy ko-
minków – to tylko niektóre możliwości wy-
korzystania klinkieru w naszych domach 
i mieszkaniach. Różnorodność faktur i kolo-
rów sprawia, że z łatwością wykorzystamy 
go we wnętrzach w każdym stylu, zarówno 
tym tradycyjnym, jak i nowoczesnym. 
W aranżacji rustykalnej atutem będzie cie-
pło, które emanuje z klinkieru. Chętnie wy-
korzystuje się cegłę z fakturą lub strukturą 
oraz cegły ręcznie formowane. W takim 
wnętrzu z reguły dominuje ciepła kolory-
styka w palecie czerwieni, a także cegły 
z przebarwieniami. 
W modnym wnętrzu minimalistycznym lub 
industrialnym detal z cegły albo płytek klin-
kierowych pomoże podkreślić surowość 

form lub przeciwnie – przełamać ją. Fawory-
tem są cegły błyszczące w bogatej palecie 
szarości. W loftach takie aranżacje przypo-
mną o przemysłowym rodowodzie tego typu 
budownictwa. 
Klinkier pojawia się także w aranżacjach 
eklektycznych, często stając się łącznikiem 
różnych stylów i form.
Uniwersalność cegły klinkierowej ma jesz-
cze jeden ważny aspekt –  to materiał, który 
doskonale komponuje się z  innymi pro-
duktami służącymi do urządzania wnętrz 
i  ich wyposażeniem. Cegła bardzo dobrze 
współgra ze standardowymi elementami: 
drewnianą posadzką, pomalowaną ścianą, 
meblami, a nawet ze sprzętami łazienko-
wymi. Świetny efekt przynosi w konfrontacji 
z zimną stalą czy szkłem, które dzisiaj tak 
chętnie wykorzystuje się w aranżacji wnętrz. 

Cegła w łazience
Ściana pokryta klinkierem silnie oddziałuje na 
przestrzeń łazienki. Wyrazista faktura pod-
kreśla strefę prysznica, a także urodę łuko-
wego zwieńczenia niszy, w której zainstalo-
wano kabinę prysznicową. W dużym salonie 
kąpielowym, gdzie króluje czystość form, 
cegła  jest najmocniejszym akcentem. Na-
wiązuje do niej kolorystyka blatów, a nawet 
forma dekoracyjnego grzejnika.

W strefach komunikacyjnych
Klinkier bardzo dobrze sprawdza się w  po-
mieszczeniach pełniących funkcje ko- 
munikacyjne – holach czy klatkach schodo-
wych, gdzie wykorzystuje się jego walory 
użytkowe, takie jak odporność na zabru-
dzenia czy łatwe utrzymanie go w czystości. 
Wykończone klinkierem wewnętrzne ściany 
nośne, które sąsiadują z dużymi przeszkle-
niami, mogą być ciekawym nawiązaniem 
do klinkierowej elewacji domu lub stanowić  
jej „kontynuację”.
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Największym atutem estetycznym ogrodzenia z klinkieru jest jego 
uniwersalność. Współgra ono zarówno z architekturą miejską, jak 
i wtopioną w wiejskie otoczenie. Można je dopasować do każ-
dego stylu architektonicznego – pasuje do rozległej nowoczesnej 
willi i posesji w stylu XIX-wiecznego dworku. Ogrodzenie z cegły 
będzie naturalnym uzupełnieniem domu z klinkierową elewacją. 
Można użyć tej samej cegły na ścianach domu i do budowy jego 
ogrodzenia – to rozwiązanie najbezpieczniejsze z punktu widzenia 
kompozycji estetycznej. Klinkier będzie także dobrze współgrał 
z elewacjami wykończonymi innymi materiałami: tynkiem, drew-
nem czy kamieniem. Chętnie po niego sięgamy, gdy chcemy zbu-
dować niepowtarzalne ogrodzenie – idealnie zgrane z architekturą 
domu także może podkreślać indywidualność inwestorów. Tra-
dycyjna architektura domu może być zaznaczona przez bardziej 

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Zaspokaja ją między innymi silne 
zaznaczanie granic prywatnej przestrzeni. W tej roli doskonale sprawdzi się klinkier – w sposób przyjazny  
tworzy intymną domową atmosferę. Niezależnie od tego, czy zbudowano z niego solidny pełny mur,  
czy też wykonano jedynie słupki i podmurówkę, posesja jest dobrze chroniona!

Ogrodzenie na lata

Klinkier na straży domu

Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się wykwitów na klin-
kierze, warto stosować gotowe zaprawy do klinkieru Terca 
Klinkier. Wystarczy w odpowiedniej proporcji wymieszać 
je z wodą.

„miękką” formę ogrodzenia, którą uzyskuje się, wykorzystując 
kształtki klinkierowe o zaokrąglonych lub jednostronnie ściętych 
krawędziach. Można je stosować zarówno na krawędziach słup-
ków, jak i na zwieńczeniu podmurówki oraz muru. Dodatkowo 
klimat posesji podkreślą daszki wieńczące słupki i murki. Z kolei 
nowoczesny styl bardziej uwypuklą geometryczne kształty ele-
mentów ogrodzenia – można je wykończyć kształtkami połówko-
wymi tworzącymi na krawędziach kąt prosty. 

Inspiracje
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Pełne czy ażurowe?
Klinkier sprawdza się zarówno w roli muru pełnego, jak i jako fun-
dament  oraz słupki ogrodzeń ażurowych. Ogrodzenia pełne buduje 
się zazwyczaj na dużych posesjach. Gdy działka jest mniejsza, ogro-
dzenie pełne warto zastosować od frontu – sprawdzi się zwłaszcza 
w hałaśliwym otoczeniu miejskim, gdzie ceglany mur dodatkowo 
będzie skuteczną barierą akustyczną.
Solidny wysoki mur zapewni także intymność – przy takim ogro-
dzeniu nikt  nie zakłóci nam wypoczynku w ogrodzie. Gdy chcemy 
dodać lekkości tego typu ogrodzeniom, zastosujmy kontrastową 
spoinę – rozrzeźbi ona wizualnie litą powierzchnię muru i sprawi, że 
będzie on wyglądał bardziej plastycznie. Wzmocni go także cegła 
stylizowana na starą, tzw. ręcznie formowana – zadziała jej faktura 
oraz wielobarwna kolorystyka.
Gdy chcemy otwierać posesję na otoczenie, lepszym rozwiązaniem 
będzie ogrodzenie ażurowe. Wówczas klinkier posłuży do budowy 
słupów ogrodzenia i ewentualnie podmurówki. 

Walory praktyczne
Nawet jeżeli klinkier jest jedynie budulcem na słupki ogrodzenia, wy-
konane z niego elementy mogą pełnić dodatkowe funkcje – można 
w nie estetycznie wbudować skrzynkę pocztową czy wideodomo-
fon. Stabilna konstrukcja klinkierowego słupka ogrodzenia będzie 
solidnym oparciem dla furtki i bramy wjazdowej. Gdy posesja jest 
usytuowana w miejscu narażonym na zabrudzenia, warto pod tym 
kątem dobrać odpowiedni materiał na ogrodzenie. Również w tym 
przypadku sprawdzi się klinkier, który ma niską nasiąkliwość.  

Solidny mur
Podstawa ogrodzenia z klinkieru wymaga wykonania fundamentu. 
Jego szerokość powinna być zbliżona do grubości  muru. Trzeba też 
pamiętać o dylatacjach oraz ułożeniu poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej. W trakcie murowania ogrodzenia nie zapomnijmy o miesza-
niu cegieł z kilku palet – dzięki temu mur będzie spójny kolorystycz-
nie. Ogrodzenie należy murować na pełne spoiny – nie mogą być 
one cofnięte ani zagłębione. 
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Rozwiązania dachowe

Pokrycie dachu dachówkami ceramicznymi to oczywisty wybór w domu budowanym z ceramiki. Podkreślą 
jego prestiż, zachowując swój piękny wygląd przez wiele dziesiątków lat. Jednak zalety nowoczesnych 
dachówek nie kończą się na atutach ich ceramicznego budulca – rozwiązania systemowe pozwalają stworzyć 
kompletny, absolutnie szczelny i niezwykle trwały ceramiczny dach.

Wysoka jakość i nieograniczone możliwości

Dachówka ceramiczna

Dachówki ceramiczne są niezwykle trwałe i odporne zarówno na 
czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy mróz (Wiener-
berger udziela na nie 30-letniej gwarancji dotyczącej mrozoodporno-
ści), jak i na działanie wysokiej temperatury (ceramika jest materia-
łem niepalnym). Są odporne na zarysowania i na promieniowanie UV 
– nie blakną i nie zmieniają koloru pod jego wpływem. 

Szczelny i bezpieczny dach
Szczelność pokrycia wykonanego z dachówek ceramicznych gwa-
rantuje ich wysoka jakość, głębokie zamki lub systemy mocowania 
dachówki, a także oferowany pełny system dachowy. Ciężkie da-
chówki ceramiczne są trudne do zerwania przez silny wiatr – wyrwa-
nie dachówki z połaci uniemożliwia system SturmFIX. Jeśli jednak do 
tego dojdzie, z dachu zostaną zerwane pojedyncze elementy, a nie 
całe połacie, jak ma to miejsce np. w przypadku dachów z blachy.

Gwarancja optymalnej temperatury
Z punktu widzenia właściwości termicznych dach i mury są równo-
ważnym elementem każdego domu. Pokrycie dachowe jako najbar-
dziej wystawione na promienie słoneczne jest odpowiedzialne za 
naturalną regulację temperatury w każdym budynku. Zastosowanie 
rozwiązań dachowych Koramic – dachówek ceramicznych, wysokiej 
jakości nieceramicznych akcesoriów technicznych wraz z warstwą 
odpowiedniej izolacji termicznej – gwarantuje utrzymanie optymalnej 
temperatury w budynku. Zimą ciepło jest zatrzymywane w domu, 
a latem dach ceramiczny chroni dom przed upałami. 

Doskonała izolacyjność akustyczna
Przy coraz częstszym wykorzystywaniu poddaszy na cele mieszka-
niowe nawet padające krople deszczu nie będą zakłócały cennej ciszy 
– w domach z dachówką ceramiczną nie będzie ich w ogóle słychać.

Zalety dachówek ceramicznych



71

Wielość kształtów
W spadzistym dachu, gdzie połacie są widoczne, liczy się nie 
tylko jakość materiału pokryciowego, ale i jego walory este-
tyczne. Pod tym względem dachówka ceramiczna nie ma sobie 
równych. Bogata gama wykrojów sprawia, że można ją dobrać 
do każdego domu, niezależnie od jego stylu. Dachówka cera-
miczna jest dostępna w wielu kształtach – zarówno tradycyjnych, 
takich jak dająca bardzo plastyczny efekt mnich-mniszka, płaska 
karpiówka z różnie wykończonym dolnym brzegiem czy zakład-
kowe dachówki: renesansowa, holenderka, romańska, jak i wielu 
innych. Poza tradycyjnymi kształtami dostępne są dachówki pła-
skie dobrze współgrające z nowoczesną zgeometryzowaną bryłą 
domu. Dachówka na nowoczesny dom najczęściej jest cegla-
stoczerwona, w odcieniach szarości, grafitu lub czerni. Jej natu-
ralny ciężar sprawia, że solidne pokrycie dobrze „zamyka” prostą 
kompozycję. W nowoczesnej architekturze dachówki, zwłaszcza 
płaskie, są z powodzeniem stosowane również do wykończenia 
elewacji domu. 

Trwałość koloru
Dachówki mogą zawdzięczać kolor zastosowanej do produkcji gli-
nie i zawartym w niej związkom chemicznym. Wypalana glina ma 
najczęściej kolor czerwony, ale zdarzają się też złoża mające kolor 
żółty i brązowy. Całość masy jest mieszana aż do momentu uzyska-
nia jednolitej, plastycznej konsystencji. Po uformowaniu odpowied-
niego kształtu dachówki są suszone, a niektóre pokrywane warstwą 
angoby. W końcowym etapie dachówka jest wypalana w piecu. An-
gobowanie to powlekanie dachówek przed wypaleniem specjalnymi 
glinkami, które po wypaleniu nadadzą im ostateczny kolor i powłokę. 
Wsród angob możemy wyróżnić angoby szlachetne, które charak-
teryzują się większym stopniem połysku. Najbardziej błyszczące 
dachówki zamiast angobą pokryte są glazurą, która w procesie wy-
pału przemienia się w warstwę szkliwa, podobnie jak angoba nada-
jąc ostateczny kolor dachówce. Najpopularniejsze kolory dachówek 
to czerwień, brąz, kasztan i antracyt. Spotyka się dachówki, których 

kolor nie jest jednolity, ale cieniowany, np. dachówki rustykalne, 
które wyglądają na stare, lub wiktoriańskie  stylizowane na szla-
chetnie spatynowane. Równie trwała jest barwa dachówek glazu-
rowanych, które mogą się charakteryzować nietypowymi kolorami. 
Otrzymuje się w ten sposób wysoki połysk oraz różnorodne barwy 
dachówek, np. niebieską, zieloną. 

Pokrycie coraz bardziej ekonomiczne
Dachówki ceramiczne są twarde i sztywne, dzięki czemu nie trzeba 
ich układać na sztywnym poszyciu. Montaż dachówek jest coraz 
prostszy i szybszy. Z myślą o szybkim i ekonomicznym budowaniu 
powstała np. dachówka Alegra 9 – już 9 sztuk wystarcza na pokrycie 
1 m² dachu, co także obniża koszt wykonania pokrycia dachu (zazwy-
czaj na pokrycie 1 m² zużywa się 12-13 dachówek ceramicznych). 
W przypadku elementów drobnowymiarowych, jakimi są dachówki, 
ogranicza się do minimum konieczność ich docinania. Dostępne 
akcesoria ceramiczne znacznie przyspieszają montaż pokrycia. 
Ponadto trwałość dachówek ceramicznych, ich długowieczność 
i wysokiej jakości rozwiązania systemowe zapewniają ekonomię 
użytkowania – bez potrzeby remontów, renowacji czy malowania 
pokrycia dachu.
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Szlachetna jakość dachówki ceramicznej

Dach na długie lata

Przemijają epoki, a wraz z nimi style architektoniczne. Zamiłowanie do dachówek ceramicznych pozostaje 
zaś niezmienne. Gdzie okiem sięgnąć, rosną nowe domy, na których pojawiają się karpiówki, esówki, mar-
sylki lub inne typy dachówek ceramicznych. Ich asortyment jest nieustannie rozszerzany. Powstają nowe 
wzory o coraz ciekawszych barwach i odcieniach.

Marzenie Maćka i Ewy to mieszkać, pracować i odpoczywać 
pod jednym dachem. Budują właśnie dom na Mazurach. Przede 
wszystkim ma być on letnią siedzibą rodziny, jednak z czasem 
zamierzają się tam przenieść na stałe. Od początku jednak 
część domu chcieliby przeznaczyć na pensjonat. Taki też wy-
brali projekt – to obszerny budynek składający się z kilku brył, 
które mogą pełnić różne funkcje. 
Przed Ewą i Maćkiem niełatwy etap – planowanie budowy da-
chu. Rozbudowana mazurska posesja musi mieć dach godny 
swojego pięknego otoczenia, a zarazem odporny na zmienne 
warunki atmosferyczne. Architekt zaplanował pokrycie rozbu-
dowanej bryły domu kombinacją dachów o różnych kształtach. 
Wiedzą już, że zostanie on pokryty trwałymi i estetycznymi da-
chówkami ceramicznymi. Ale jak wybrać konkretną dachówkę, 
która pozwoli takie bogactwo form zespolić w jedną całość? 
Słyszeli też, że solidny, pewny dach to nie tylko odpowiednio 
dobrana dachówka, ale również dodatkowe akcesoria, które 
tworzą szczelne i bezpieczne pokrycie.  

Dach na lata
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Krótki przewodnik po kształtach dachów
Wybór kształtu dachu przede wszystkim decyduje o wyglądzie 
domu, w wielu wypadkach dach stanowi jego wizytówkę. Po-
zwala też na identyfikację kulturową – są formy dachów powią-
zanych ściśle ze stylem architektonicznym lub regionem. Kształt 
dachu ma też wpływ na funkcjonalność poddasza i koszty bu-
dowy domu. Wybierajmy więc, kierując się jego pięknem, ale też 
rozwagą. 

Dwuspadowy. Najbardziej utrwalony w naszej tradycji i  krajo-
brazie. Dziś coraz bardziej doceniany przez architektów i inwe-
storów – staje się synonimem nowoczesnej bryły domu pasyw-
nego i energooszczędnego. Jego atutem jest łatwość wykonania, 
a także duża przestrzeń do zagospodarowania pod połaciami. 
W najprostszej postaci – bez lukarn, facjat czy ryzalitów – zna-
komicie wypełnia zadania ochronne, bo woda deszczowa i śnieg 
spływają z niego bez przeszkód. 

Czterospadowy. Wydaje się bardziej atrakcyjny niż prosty dwu-
spadowy. Brak ścian szczytowych pozwala lepiej wyeksponować 
efektowne pokrycie. Ponieważ z każdej strony połać dachu scho-
dzi nisko, ściany mają mniejszą powierzchnię niż w domu z da-
chem dwuspadowym. Popularną odmianą dachu czteropołacio-
wego jest kopertowy. Składa się on z czterech połaci, z których 
dwie równoległe w kształcie trapezów zbiegają się w kalenicy. 
W miejscu, gdzie w dachu dwuspadowym są ściany szczytowe, 
znajdują się dwie połacie w kształcie trójkątów. Pozioma kale-
nica jest znacznie krótsza od tej w dachu dwupołaciowym, nato-
miast pojawiają się cztery grzbiety, czyli kalenice skośne. Na rzu-
cie taki dach przypomina kopertę – stąd jego nazwa. Jeszcze 
inną odmianą dachu czteropołaciowego jest dach namiotowy, 
który składa się tylko z połaci w kształcie trójkątów z wierzchoł-
kami stykającymi się w jednym punkcie. 

Wielopołaciowy. Ten rodzaj dachu przykrywa rozbudowane 
bryły domów, jest więc niezwykle wyrazistym elementem. Odpo-
wiednio dobrane pokrycie i staranne wykonanie może zeń uczy-
nić wysmakowany estetycznie znak rozpoznawczy budynku. 
Formy dachów wielopołaciowych są połączeniem kilku dachów, 
które najczęściej krzyżują się ze sobą w kalenicach i koszach. 
Najlepiej, gdy łączą się dachy o tym samym kształcie, np. dwu- 
lub czterospadowe. Spójności kompozycji służy także zachowa-
nie tego samego kąta nachylenia wszystkich połaci. Gdy kale-
nice dachów przykrywające poszczególne bryły są na różnej wy-
sokości, wówczas harmonię może wprowadzić np.  ustawienie 
ich pod tym samym kątem. 

Efektowne detale dachu

Lukarna 
Mianem lukarny określa się nadbudówkę na dachu, która ma we 
frontowej ścianie jedno lub więcej okien. Urozmaica bryłę dachu 
i korzystnie wpływa na ogólny wygląd domu. Przez okno lukarny 
dostaje się sporo światła słonecznego na poddasze użytkowe. 
Powiększa też ona przestrzeń pomieszczenia na poddaszu. Jej 
kształt w dużej mierze zależy od formy dachu lukarny – najczę-
ściej kryje się je dachami jedno-, dwu- i trójspadowymi. 

Wole oczko
Jest to rodzaj lukarny, której daszek ma łukowy kształt. W prze-
ciwieństwie do zwykłej lukarny wole oczko nie ma ścianek bocz-
nych. Jego ściana czołowa jest natomiast w górnej części wy-
profilowana w łuk. Mimo że w wole oczko wbudowuje się okno, 
jest ono traktowane raczej jako dodający uroku detal architek-
toniczny niż sposób na efektywne doświetlenie pomieszczeń 
poddasza. 

Dach dwuspadowy naczółkowy

Dach czterospadowy kopertowy

Dach wielospadowy z lukarnami
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Wybrane akcesoria ceramiczne
Akcesoria ceramiczne stanowią niezbędne uzupełnienie oferty 
dachówek połaciowych. 

01. Szczytowa lewa
02. Szczytowa prawa
03. Szczytowa połówkowa lewa
04. Szczytowa połówkowa prawa
05. Kominek odpowietrzający

06. Antenowa
07. Gąsior
08. Gąsior początkowy grzbietu
09. Gąsior początkowy kalenicy
10. Trójnik

Rozwiązania systemowe

Kompletny dach z ceramiki

Współczesna, pełna oferta dachowa to nie tylko dachówki podstawowe, tzw. połaciowe. Niezbędnym uzu-
pełnieniem są akcesoria ceramiczne, które razem z dachówką podstawową tworzą kompletną połać dacho-
wą. W skład oferty Wienerberger wchodzą również akcesoria techniczne, które ułatwiają solidne mocowanie 
dachówek, a także wentylują i uszczelniają połać dachu. 

Kompletny dach z ceramiki
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Wybrane akcesoria techniczne
Nieceramiczne dodatki systemowe są niezwykle ważnym dopeł-
nieniem dachówek połaciowych oraz akcesoriów ceramicznych. 
Dobrze dopasowane akcesoria stanowią idealną ochronę kon-
strukcji dachu. 

01. Taśmy uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu
02. Taśma Multi-Flex
03. Taśma koszowa
04. Stopnie i ławy kominiarskie
05. Płotki śniegowe

06. Śniegowstrzymywacze
07. Spinki do mocowania dachówek
08. Klamry do gąsiorów
09. Uchwyty do łat
10. Grzebień okapu z listwą wentylacyjną
11. Membrany dachowe
12. Pas nadrynnowy i siatka ochronna okapu
13. Spinka SturmFIX

O ostatecznej jakości dachu decyduje nie tylko rodzaj 
samego pokrycia, ale również wykonawstwo oraz naj-
wyższej jakości systemowe akcesoria ceramiczne 

i techniczne. To dzięki nim elementy dachu idealnie do siebie pa-
sują, łatwo się łączą i w efekcie dają trwałe i szczelne pokrycie.

NOWOŚĆ
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Wybieramy dachówkę – oferta Koramic
Rodzajów dachówek jest wiele. Zależnie od modelu można nimi 
kryć dachy o nachyleniu już od kilkunastu stopni. W ofercie Ko-
ramic znaleźć można dachówki płaskie typu karpiówka oraz da-
chówki zakładkowe, esówki i dachówki typu mnich-mniszka.

Karpiówki – to niewielkich rozmiarów płaskie dachówki bez 
zamków. Mają podłużny kształt i różnorodne wykroje dolnej 
krawędzi, dzięki czemu pozwalają stworzyć na połaci ciekawe 
wzory. Od spodu wyposażone są w noski do zahaczania o łatę. 
Mają również fabrycznie wykonane dwa otwory na wkręty, któ-
rymi mocuje się je do łat (ale zawsze wykorzystuje się tylko jeden 
otwór i jeden wkręt!). Dzięki niewielkim rozmiarom dachówki te 
bardzo dobrze sprawdzają się m.in. do krycia dachów o skom-
plikowanej formie. Można nimi wykończyć powierzchnie łukowe, 
jak choćby daszki lukarn typu wole oczko. Z kolei prostym da-
chom dwuspadowym nadadzą szlachetny charakter. 

Dachówki zakładkowe – wyposażone są w zamki wytłoczone na 
dwóch zbiegających się ze sobą krawędziach (górnej i bocznej le-
wej lub tylko na jednej z nich). Za ich sprawą ceramiczne pokrycie 
jest wyjątkowo szczelne i spójne. Co więcej, zamki umożliwiają 
regulację ułożenia dachówek. Dzięki temu pokrycie można tak 
precyzyjnie rozplanować, by do minimum ograniczyć docinanie 
dachówek. Od spodu dachówki mają noski, które podczas ukła-
dania zahacza się o łaty. W ofercie Koramic jest aż 16 modeli 
dachówek zakładkowych, w tym zakładkowa dachówka płaska 
Actua 10. 

Esówki – to dachówki nazywane też holenderskimi. To pokrycie 
o  bardzo tradycyjnym kształcie, który w przekroju poprzecznym 
przypomina literę S. Nie mają zamków, przez co ich montaż wy-
maga większej precyzji niż przy dachówkach zakładkowych, a do-
świadczenie dekarza jest szczególnie ważne. Minimalny kąt nachy-
lenia dachu przy zastosowaniu membrany dachowej dla dachówek 
esówek Koramic wynosi 25°. Dachówki esówki widywane są na 
zabytkowych budynkach, dlatego też poleca się je między innymi 
do renowacji historycznych dachów. Sprawdzają się również do-
brze jako pokrycie domów jednorodzinnych. 

Wybór dachówki ceramicznej

Nowy wymiar
dachówki zakładkowej

Największą dachówką ceramiczną Koramic jest renesansowa 
dachówka Alegra 9, która łączy w sobie tradycyjny kształt i no-
woczesną, prostą formę. 

  Dachówka Alegra 9 powstała z myślą o szybkim i oszczędnym 
układaniu pokrycia dachowego – duże wymiary dachówki po-
wodują, że na pokrycie 1 m² wystarczy jedynie 9 sztuk. 

  Odpowiednio dobrany kształt i wyważone proporcje da-
chówki Alegra 9 sprawiają, że dach nie tylko wygląda na lekki, 
ale w  rzeczywistości taki jest – jego waga nie przekracza  
40 kg/m². 

  Głębokie zamki i system mocowania Sturmfix zapewniają 
bezpieczne i pewne mocowanie tego pokrycia. Minimalny kąt 
nachylenia dachu dla dachówki zakładkowej Alegra 9 wynosi 
jedynie 15°.    



77

Dachówki mnich-mniszka – to historyczny model dachówek, je-
den z najstarszych produkowanych kształtów. Dachówki mnich-
-mniszka sprzedawane są w parach. Górna dachówka zwana jest 
mnichem, a dolna mniszką. Układa się je w ten sposób, że każdy 
mnich przykrywa dwie mniszki na ich styku. Mocuje się je do łat 
drutem lub za pomocą specjalnych klamer. Po ułożeniu tworzą 
bardzo efektowne pokrycie. Dachówki te nie mają zamków. Pole-
cane są do domów o klasycznej architekturze i oczywiście obiek-
tów zabytkowych. Te tradycyjne dachówki coraz częściej upięk-
szają domy jednorodzinne stylizowane na obiekty architektury 
śródziemnomorskiej. Sprawdzą się również przy kryciu dachów 
wieżowych z zastosowaniem zestawów kształtek. 

Kiedyś o różnicach kolorystycznych między dachówkami 
decydował wyłącznie surowiec. Zależnie od rodzaju użytej 
gliny mogły one być ciemniejsze bądź jaśniejsze, bardziej 
lub mniej ceglaste, czasami żółte bądź brązowe. Obecnie 
wachlarz dostępnych kolorów jest znacznie większy. Da-
chówki przed wypaleniem pokrywa się specjalnymi koloro-
wymi glinkami. Proces ten nazywany jest angobowaniem. 
Angobowanie podobnie jak glazurowanie czyni je jednocze-
śnie mniej podatnymi na zabrudzenie.

 Jakie dachówki do jakich kształtów
Zanim wybierzemy pokrycie dachu, zastanówmy się, 

jaka forma dachówki będzie najbardziej odpowiednia dla kształtu 
dachu naszego domu. 

  Do dachu dwuspadowego można wybrać każdą dachówkę. 
Dzięki dużym i regularnym płaszczyznom połaci nie ma znacz-
nych strat materiałowych. W zależności od stylu domu sprawdzi 
się zarówno dachówka mnich-mniszka czy romańska, jak i reń-
ska. Ich bogata forma lub sposób ułożenia może być najbardziej 
prestiżowym elementem prostego domu.   

  Na dachy dwuspadowe dobrą propozycją są też dachówki 
o  tradycyjnych wykrojach w czarnej lub grafitowej barwie, 
np. dachówka marsylka w kolorze czarnym lub antracytowym.

  Dach czterospadowy to forma jakby stworzona dla dachówki 
– doskonale eksponuje urodę tego pokrycia, nie ma problemów 
z jej dobraniem do tego kształtu. Większość dachówek zakład-
kowych Koramic doskonale nadaje się na tego typu dachy. 

  Dachówka ceramiczna jest idealnym pokryciem dla rozbudo-
wanej formy dachu wielospadowego. Jak żadne inne pokrycie 
może ona wydobyć urodę tego kształtu – ułożone w łuskę lub 
koronkę karpiówki znakomicie sprawdzą się na nieregularnych 
połaciach, z kolei gdy dach przykrywa rozległą rezydencję 
w stylu amerykańskiego modernizmu, warto zastosować geo-
metryczne tradycyjne formy takie jak marsylka czy renesan-
sowa lub holenderka.  

Dachówka 
płaska Actua 10

Jest to dachówka zakładkowa, wyposażona w zamki, które zapew-
niają szczelność gotowej połaci dachowej. Dachówki płaskie Actua 
10 mają stosunkowo duże wymiary, dzięki czemu do pokrycia 1 m² 
dachu wystarczy już 10,5 sztuki. Mogą być układane z przesu-
nięciem o pół dachówki. Umożliwiają też dużą regulację długości 
krycia. 
Minimalny kąt nachylenia dla tej dachówki wynosi 24°. Dachówka 
płaska daje wrażenie gładkiego, niemal pozbawionego faktury da-
chu. Ten model dachówek podkreśla w bardzo wyraźny sposób 
poziomy kierunek połaci. Wyróżniające się czystą i prostą formą 
dachówki płaskie dają projektantom duże możliwości kształtowa-
nia estetyki budynku. Bardzo dobrze sprawdzają się na domach 
o nowoczesnej, awangardowej architekturze.
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Budujemy dach warstwa po warstwie
Zanim nasz dach przybierze ostateczny, nadany mu przez pokrycie 
wygląd, musimy zadbać o zbudowanie jego solidnej konstrukcji, 
właściwe ocieplenie i wentylację połaci oraz wykonanie tzw. wstęp-
nego krycia. 

Więźba. Konstrukcją utrzymującą pokrycie i warstwy izolacyjne 
dachu jest więźba. Buduje się ją z krokwi, słupów, jętek, płatwi i in-
nych drewnianych elementów. Coraz częściej więźby zamawiane 
są w wytwórniach, skąd przywozi się je w gotowych fragmentach 
zwanych wiązarami kratownicowymi. Takie więźby są popularne 
zwłaszcza w budynkach z poddaszami nieużytkowymi. Więźby 
projektuje się tak, żeby zdolne były przenieść bardzo duże obcią-
żenia. Poza ciężarem pokrycia i innych materiałów dachowych pro-
jektanci uwzględniają także obciążenie śniegiem i wiatrem. 

Termoizolacja. Dachy, o ile nie znajdują się nad pomieszczeniami 
nieogrzewanymi, muszą zostać porządnie ocieplone. Między ele-
mentami więźby, pod nią, a czasem także na więźbie mocuje się 
więc materiał termoizolacyjny. Najczęściej jest nim wełna mine-
ralna, ale można ją zastąpić także innymi rozwiązaniami jak płyty 
poliuretanowe lub termoizolacja natryskowa. 
Grubość termoizolacji określa projektant. Zależy ona w dużej mie-
rze od właściwości danego materiału. Im niższy współczynnik 
przewodzenia ciepła, tym mniejsza może być łączna grubość war-
stwy termoizolacyjnej.

Folie i membrany. Dach musi mieć ochronę przed wilgocią. Do-
tyczy to zwłaszcza wilgoci mogącej gromadzić się w jego war-
stwach, w rezultacie skraplania się pary wodnej. 
Od środka dach izolowany jest folią paroizolacyjną, aby wilgoć 
z ogrzewanych pomieszczeń nie zdołała dostać się w głąb połaci 
i doprowadzić do zamoczenia termoizolacji (co znacznie obniżyłoby 
jej skuteczność). Membranę o wysokiej paroprzepuszczalności, jak 
Classic Light lub Classic Super, układa się z kolei od zewnętrznej 
strony dachu. Osłania ona termoizolację i zapobiega przedostawa-
niu się wody, która mogłaby wniknąć w ocieplenie, a z drugiej strony 
umożliwia odprowadzenie wilgoci poza dach, jeśli ta zdoła się do-
stać do jego wewnętrznych warstw.

Kontrłaty i łaty drewniane. Kontrłaty biegną wzdłuż krokwi dacho-
wych, a łaty nabijane są prostopadle do nich. Kontrłaty gwarantują 
utworzenie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy dachówkami a mem-
braną, aby jakakolwiek wilgoć mogła zostać skutecznie usunięta. 

Budowa trudnych detali 
Lukarna
Lukarny buduje się wtedy, gdy więźba dachowa jest już wykonana. 
Najmniej problemów sprawi mała lukarna z wąskim okienkiem, której 
szerokość nie przekroczy rozstawu między krokwiami. W przypadku 
szerszych lukarn konieczne jest wycinanie fragmentów krokwi dacho-
wych i zastosowanie tak zwanych wymianów. 
  Więźba lukarny jest miniaturą więźby dachu. Najprostsze są więźby 
jednospadowe, stanowiące przedłużenie połaci dachu, ale idące pod 
mniejszym kątem nachylenia. Trudniej zbudować konstrukcję dachu 
dwu- lub trójspadowego. Wtedy na połączeniu dachu lukarny z poła-
cią pojawiają się dwa krótkie kosze, które trzeba właściwie wykonać, 
żeby nie dochodziło do przecieków.
  Lukarnę ociepla się podobnie jak pozostałe elementy dachu. Jedna 
warstwa termoizolacji zmieści się między krokwiami jej daszku a słu-
pami ścian. Drugą warstwę dokłada się od spodu. Hydroizolacja 
daszku to najczęściej membrana dachowa o wysokiej paroprzepusz-
czalności. 
  Dach lukarny kryty jest tym samym materiałem co dach domu. 
Ze  względu na możliwy stopień skomplikowania przy małej po-
wierzchni najkorzystniej będzie wykończyć go produktami drobno-
wymiarowymi, na przykład dachówkami ceramicznymi.
  Zewnętrzne ścianki można wykończyć na wiele sposobów. Po od-
powiednim dociepleniu poza otynkowaniem można obudować je 
deskami elewacyjnymi lub płytami drewnopochodnymi, a także pła-
skimi dachówkami. 

Na łatach będą opierane dachówki. Rozstaw łat dobiera się do kon-
kretnego modelu dachówek.

Pokrycie. To oczywiście dachówki – zakładkowe, karpiówki, esówki 
lub typu mnich-mniszka. Oferta Koramic obejmuje wiele modeli da-
chówek w rozmaitych kolorach i opcjach wykończenia, łatwo więc 
wybrać najlepsze dachówki dla danego domu i dachu. 

Pokrycie dachu tylko w niewielkim stopniu obciąża więźbę da-
chową. Ważniejsza jest suma obciążeń własnych dachu, jego 
ocieplenia i wykończenia, a także zewnętrzne warunki atmos-
feryczne. Więźba musi stawić czoła silnym podmuchom wiatru 
i ciężarowi zalegającego śniegu. Według obliczeń konstrukcyj-
nych obciążenia dachu pokrytego dachówą są zaledwie o ok. 
20% większe niż pokrytego blachodachówką, a zatem więźba 
pod dachówkę musi być tylko nieznacznie mocniejsza.

Budowa dachu
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Membrany dachowe Koramic
Zadaniem membran dachowych Koramic Classic Light i Classic 
Super jest ochrona izolacji termicznej poddasza i konstrukcji dachu 
przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, takich 
jak deszcz, śnieg czy wiatr. Dzięki bardzo wysokiej paroprzepusz-
czalności umożliwiają one jednocześnie wentylację dachu i odpro-
wadzenie nadmiaru wilgoci z wnętrza domu.

Flexi-Rol
taśma wykonana z podatnej na 
kształtowanie tkaniny pozwalają-
cej na wentylację kalenic i grzbietu 
dachu i zabezpieczająca przed 
przedostawaniem się zanieczysz-
czeń. Aluminiowe pasy na obrze-
żach taśmy zapewniają odprowa-
dzanie wody.

Grzebienie wentylacyjne 
okapu
pozwalają na skuteczną 
wentylację okapu, stanowią 
także zabezpieczenie szczeliny 
wentylacyjnej.

Uniwersalne taśmy 
Multi-Flex 
pozwalają na estetyczne wyko-
nanie uszczelnienia w miejscach 
styku połaci dachu ze ścianą 
i kominem.

Warto się przygotować
Uzupełnieniem dachówek, gwarantującym prawidłowe wykonanie dachu, są systemowe produkty uzupełniające. Ważne, aby były 
one markowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Firma Wienerberger ma w swojej ofercie szereg akcesoriów technicznych 

pomocnych w układaniu dachu.

Alu-Rol
podobnie jak Flexi-Rol taśma 
ta gwarantuje odpowiednią 
wentylację i zabezpiecznie 
kalenic i grzbietów. Wyko-
nana w całości z plisowanego 
aluminium. 

Dachówki 
na wole oczko

Podstawowym i uniwersalnym modelem jest karpiówka. Ze względu 
na małą szerokość idealnie nadaje się do plastycznego formowania 
skomplikowanych kształtów. Przy mniej łagodnych lukarnach o nie-
wielkich wymiarach najlepiej sprawdzą się węższe karpiówki, jak mo-
dele żłobkowane (15,5 cm) lub dachówki ¾ (13,5 cm). Problemów nie 
powinny też sprawić dachówki mnich-mniszka, gdyż w ich przypadku 
można elastycznie operować szerokością krycia, oraz tradycyjne 
esówki. Wykonanie wolego oczka przy użyciu najpopularniejszych 
obecnie dachówek zakładkowych jest trudniejsze. Wówczas najważ-
niejsze jest, aby pojedynczy element był możliwie mały oraz żeby miał 
odpowiednio dużą regulację szerokości i długości krycia.

Wole oczko
Taka lukarna wygląda lekko i efektownie, ale tylko cieśle oraz deka-
rze wiedzą, ile pracy wymaga jej wykonanie.
Najbardziej istotne jest zbudowanie odpowiedniej konstruk-
cji nośnej oraz podkonstrukcji pod pokrycie. Konstrukcję no-
śną wolego oczka wykonuje się, gdy więźba dachowa jest już 
skończona. 

  Dach wolego oczka spoczywa na krokiewkach, które z jednej strony 
opierają się na więźbie połaci, a z drugiej na ścianie czołowej. Za-
miast krokiewek więźbę lukarny można utworzyć z 2, 3 lub 4 krążyn 
wykonanych na zamówienie w zakładzie stolarskim. To elementy 
biegnące równolegle do ściany czołowej. W części górnej są po-
dobnie wyprofilowane jak ona. Ich rozmiar jest zmienny. Większe są 
bliżej przodu, mniejsze w tyle lukarny. Niezależnie od sposobu wy-
konania konstrukcji szczelność zapewnia się poprzez pełne desko-
wanie nie tylko lukarny, ale także przylegających fragmentów połaci. 
Na deskowaniu należy wykonać szczelne pokrycie spodnie.

  Różnica pomiędzy nachyleniem głównej połaci dachu a nachy-
leniem linii wierzchołka wolego oczka nie może być większa niż 
12°. Dla pokrycia z karpiówki stosunek wysokości ściany do jej 
długości powinien wynieść maksymalnie 1:5. Im będzie on mniej-
szy (np. 1:8, który jest jednocześnie maksymalnym dla dachówek 
zakładkowych i esówek), tym łagodniejsza będzie forma wolego 
oczka i będzie ono łatwiejsze do wykonania. 
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Rozwiązania dachowe

Komin – jest jednym z najtrudniejszych elementów dachu. Pod-
czas wykańczania połaci nie można zapomnieć o wyprowadzeniu 
folii dachowej na komin i przymocowaniu jej taśmą dwustronnie 
przylepną. Do obróbki komina, która zapewni szczelne połączenie 
z pokryciem, najlepsza jest elastyczna taśma Multi Flex. Mocuje 
się ją do ścianek komina i wyprowadza na pokrycie, dokładnie 
doklejając do dachówek. W części dachu nad kominem dachówki 
muszą zostać wyprowadzone na obróbkę. Krawędzie obróbek 
przymocowanych do ścianek komina muszą być od góry osło-
nięte listwami Multi Flex. 

Kosz – to wewnętrzny zbieg dwóch połaci. Wzdłuż kosza mocuje 
się taśmę koszową, czyli obróbkę, która niczym rynna będzie od-
bierać wodę spływającą z połaci i nie dopuści, żeby dostała się 
ona pod pokrycie. Dlatego boczne krawędzie obróbki koszowej są 
zagięte. Dachówki sąsiadujące z koszem trzeba dociąć szlifierką 
pod odpowiednim kątem.

Jak układa się pokrycie z dachówek ceramicznych
Układanie pokrycia z dachówek ceramicznych to jedno z trudniej-
szych rzemiosł dekarskich. Zanim jeszcze wybierzemy konkretny 
kształt dachówki, warto rozejrzeć się za dobrą ekipą dekarską i po-
znać podstawowe zasady układania pokrycia z dachówek.  
  Przed rozpoczęciem krycia dachu trzeba zamontować na kro-
kwiach membranę wysokoparoprzepuszczalną oraz zbudować 
podkonstrukcję z kontrłat i łat. Ocieplanie przeprowadza się prze-
ważnie po zakończeniu krycia dachu, chyba że materiał termoizo-
lacyjny ma znajdować się na krokwiach – wówczas dachówki będą 
mocowane po ocieplaniu połaci. Łaty przybija się do kontrłat, w roz-
stawie właściwym dla danego modelu dachówek. 

  Gdy ruszt jest gotowy, przychodzi czas na montaż akcesoriów tech-
nicznych, które schowane będą częściowo pod pokryciem.Wzdłuż 
okapu mocuje się elementy wentylacyjne, np. listwę wentylacyjną 
okapu czy grzebień okapu (w przypadku dachówek zakładkowych). 
Zapewnią one wlot powietrza do przestrzeni wentylacyjnej pod po-
kryciem. Elementy te nie wpuszczą pod pokrycie ptaków i gryzoni, 
a także liści i innych zanieczyszczeń.

  Przed przystąpieniem do układania dekarz powinien rozmierzyć 
dach pod kątem wybranego modelu dachówki, żeby zminimalizo-
wać ryzyko ich docinania. Układanie dachówek zaczyna się od dołu 
dachu, czyli od okapu. Później idzie się rzędami ku górze, przykry-
wając za każdym razem częściowo spodni rząd. W przypadku da-
chówek zakładkowych i esówek układanie każdego rzędu rozpo-
czyna się od prawej strony dachu, dla karpiówek i mnich-mniszki 
nie ma to znaczenia.

  Oprócz zwykłych dachówek na połaci montuje się też dachówki 
specjalnego przeznaczenia – na przykład wentylacyjne. Na skrajach 
dachu stosuje się dachówki szczytowe. Do wykańczania kalenic 
i grzbietów dachu przeznaczone są specjalne akcesoria ceramiczne 
zwane gąsiorami. Przytwierdza się je klamrami do drewnianej łaty 
kalenicowej. Łatę opiera się na specjalnych metalowych uchwytach 
mocowanych wcześniej do krokwi. Uchwyty te trzeba starannie 
wypoziomować. 

   Dachówki montuje się przy użyciu wkrętów lub specjalnych spinek 
(np. najnowocześniejszej spinki SturmFIX), mocując wszystkie da-
chówki okapowe, szczytowe i przy kalenicy oraz odpowiednią liczbę 
dachówek w części głównej połaci. Od góry na łacie kalenicowej 
pod gąsiorami układa się taśmę wentylacyjną, np. Flexi-Rol lub Alu-
-Rol, dokładnie przyklejając jej krawędzie do dachówek.

Wienerberger współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem  
Dekarzy i szkoli fachowców, dlatego bez problemu pomoże-
my inwestorom w wyborze specjalistów.

Układanie dachu

Dlaczego dach ceramiczny Wienerberger 
z dobranymi akcesoriami jest odpowiednim rozwiąza-
niem do trudnych warunków atmosferycznych?

1. Składa się z małych, szczelnie montowanych elementów, dzięki 
czemu najsilniejszy wiatr nie poderwie większej części konstrukcji.
2. Mrozoodporność, trwałość i jakość są gwarantowane przez 
firmę Wienerberger.
3. Wienerberger posiada specjalny system mocowania spinkami 
SturmFIX, dostosowany do skrajnych warunków pogodowych. 

Ekspert radzi:
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Dach odporny na żywioły
Jak pokazują ostatnie doświadczenia, wi-
chury, huragany i trąby powietrzne stają 
się zjawiskami coraz częstszymi i  coraz 
bardziej typowymi dla naszej strefy klima-
tycznej. Dachówki są materiałem, który naj-
lepiej znosi gwałtowne wiatry. Ze względu 
na odpowiedni ciężar nie poddają się łatwo 
działaniu wiatru, a ponieważ tworzą pokry-
cie składające się z tysięcy pojedynczych, 
drobnych elementów, wiatr nie unosi ich jak 
żagla. Pokrycia z elementów wielkoforma-
towych są zrywane z dachu, bo działają po-
dobnie jak żagle. Co więcej, wiatr odrywa je 
razem z rusztem nośnym, więc zniszczenia 
stają się jeszcze poważniejsze. Jeśli z  ja-
kichś powodów (np. gigantycznego gradu) 
kilka dachówek ulegnie uszkodzeniu, ła-
two je wymienić – jest to stosunkowo tania 
i szybka naprawa.

Montaż dachówki za pomocą spinki SturmFIX

1. Umieszczenie spinki w odpowied-
nim wyprofilowaniu dachówki

2. Przymocowanie dachówki i spinki 
za pomocą wkrętu

Produkt wart 
polecenia

Spinki SturmFIX są 
rekomendowane 
przez Polskie 
Stowarzyszenie Dekarzy.

System SturmFIX
Aby uczynić pokrycia z dachówek zakład-
kowych jeszcze bardziej odpornymi na hu-
ragany, firma Wienerberger wprowadziła 
system mocowania SturmFIX. Umożliwia 
on mocowanie dwóch dachówek jedną 
spinką. Spinki SturmFIX przeznaczone są 
do dachówek Alegra 9, Alegra 12, Mondo 
11, Cavus 14, Karthago 14 i Actua 10.

3. Ułożenie dachówek w kolejnym 
rzędzie

4. Dociśnięcie dachówki w celu 
zatrzaśnięcia spinki

łata dachowa

wkręt mocujący dolną dachówkę do łaty

miejsce na spinkę SturmFIX

mocowanie górnej dachówki

spinka SturmFIX

NOWOŚĆ
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Zalety dachówki Karpiówki
  Mała szerokość dachówek umożliwia pokrycie dachu wzboga-
conego różnorodnymi detalami i krzywiznami na płaszczyznach 
połaci; 

  bogata oferta kolorystyczna karpiówek pozwala na dobranie 
koloru dachu do pozostałych elementów elewacji; 

  tradycyjny kształt dachówki daje bogate możliwości nawiązania 
do historycznych stylów i lokalnych tradycji architektonicznych; 

  oryginalną formę pokrycia można uzyskać, sięgając po jeden 
z rozmaitych wykrojów; 

  prostota kształtu dachówki podstawowej pozwala na układanie 
jej w różnych wzorach.

Karpiówka
Dachówka podstawowa
Wykrój o zaokrąglonych dolnych 
krawędziach jest najbardziej popularnym 
kształtem tego modelu dachówki.
Można ją układać na dwa sposoby: 
w łuskę lub koronkę.

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

miedziana 
angoba

brązowa 
angoba

zielona 
angoba

antracytowa 
angoba

ceglasta angoba 
szlachetna

czarna angoba 
szlachetna 

Indeks kolorystyczny dachówki Karpiówki

Karpiówka

Wybór idealny

Karpiówka to najlepszy kształt dachówki na pokrycie skomplikowanego dachu z licznymi zaokrąglonymi  
krawędziami, jaki został przewidziany w projekcie domu pani Ewy i pana Maćka. Łatwe pokrycie falistych 
płaszczyzn dachu i uzyskanie spójnego efektu estetycznego ułatwiają akcesoria ceramiczne. 

Dachówki ceramiczne
Karpiówka

Rozwiązania dachowe

Stosując wykrój półokrągły, do pokrycia 1 m2 dachu po-
trzeba 36  szt. dachówki Karpiówki. Na  jednej palecie 

mieści się 480 szt. dachówek. Minimalny kąt nachylenia połaci 
dachu wynosi 24° przy zastosowaniu membrany dachowej.
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trójnik gąsiora 
nr 1

1/2

klinowa 
lewa

klinowa 
prawa

3/4 5/4

trójnik gąsiora 
nr 2 i 3 

gąsior nr 1 
(cylindryczny)

gąsior nr 2 
(stożkowy)

gąsior początkowy 
kalenicy nr 1

gąsior 
początkowy 
kalenicy nr 3

gąsior 
początkowy 
grzbietu nr 5

gąsior 
początkowy 
grzbietu nr 1

gąsior 
końcowy 

kalenicy nr 3

gąsior 
końcowy 

kalenicy nr 2

zamknięcie 
początkowe 

grzbietu nr 2 i 3

okapowa

pulpitowa 
długa

pulpitowa 
krótka

kalenicowa

gąsior nr 3 
(gotycki)

gąsior nr 5 
(wieżowy)

Wykończenie kalenicy i grzbietów 
Wykończenie kalenicy i grzbietów umożliwiają dachówki kalenicowe oraz gąsiory, czyli 
specjalnie uformowane kształtki ceramiczne, którymi osłania się styki połaci, zabezpie-
czając ją przed przedostawaniem się wody opadowej pod pokrycie. 

Akcesoria połaciowe
Pozwalają uniknąć docinania dachówek w niektórych miejscach dachu, jak np. przy oknach 
dachowych lub przy okapie. 

Wykończenie szczytów
Dachówki te służą do krycia bocznych krawę-
dzi dachów, tzw. szczytów. Pozwalają uniknąć 
stosowania obróbek blacharskich. 

gąsior 
początkowy 
kalenicy nr 2

wyrównawczaszczytowa 1/2 
lewa i prawa

szczytowa 3/4 
lewa i prawa

szczytowa 5/4 
lewa i prawa

Wybór idealny
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Rozwiązania dachowe

antenowa

Akcesoria specjalnego zastosowania
W kolekcji dachówki Karpiówki są dostępne 

również akcesoria specjalnego zastosowania.

kominek odpowietrzający

Akcesoria wentylacyjne
Ten rodzaj dachówek ułatwia swobodny przepływ powietrza pod połacią dachu 
oraz w miejscach, gdzie wentylacja pokrycia jest utrudniona, np. przy oknach da-
chowych i kominach.    

powierzchniowa
wentylacyjna

okapowa
wentylacyjna

kalenicowa
wentylacyjna

wentylacyjna
wypukła

Dachówki wykrojone
Stanowią komplet z dachówką wentylacyjną wypukłą, umożliwiając dostanie się 
powietrza pod pokrycie dachowe.

do ułożenia w koronkę do ułożenia w łuskę

Wykrój dachówki Waga 
kg/szt.

Wymiary 
dł. x szer. 

[mm]
Zapotrzebowanie

Minimalny kąt nachylenia połaci dachowej – 30 °/24 ° *

półokrągła ok. 1,7 380 x 180 ok. 36 szt./m2

segmentowa ok. 1,7 380 x 180 ok. 36 szt./m2

prosta ok. 1,7 380 x 180 ok. 36 szt./m2

żłobkowana długa ok. 1,4 380 x 155 ok. 42 szt./m2

żłobkowana krótka ok. 1,3 360 x 155 ok. 46 szt./m2

gotycka ok. 1,7 400 x 180 ok. 36 szt./m2

sześciokątna ok. 1,7 400 x 180 ok. 36 szt./m2

wieżowa ok. 1,0 280 x 140 ok. 60 szt./m2

* przy zastosowaniu membrany dachowej

Dane techniczne Karpiówki

Dachówki ceramiczne
Karpiówka
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Dostępność akcesoriów w poszczególnych wykrojach

Dostępność kolorów w poszczególnych wykrojach

naturalna czerwień   z z     z z z

angoby i angoby szlechetne   z z z z z z z

Kolor

Wykrój Karpówki

pó
ło

kr
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se
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en
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w
a

pr
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ta

żł
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w
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a 
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ug

a
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w
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a 

kr
ót

ka

go
ty

ck
a

sz
eś

ci
ok

ąt
na

w
ie

żo
w

a

Dostępne akcesoria

dachówka podstawowa                

dachówka 1/2        

dachówka 3/4        

dachówka 5/4        

okapowa              

kalenicowa              

okapowa wentylacyjna              

kalenicowa wentylacyjna        

powierzchniowa wentylacyjna        

wentylacyjna wypukła    

wykrojona lewa i prawa        

wyrównawcza        

szczytowa 1/2 lewa i prawa        

szczytowa 3/4 lewa i prawa      

szczytowa 5/4 lewa i prawa      

klinowa lewa i prawa        

pulpitowa długa      

pulpitowa krótka      

z – na zamówienie

półokrągła segmentowa prosta żłobkowana
długa

żłobkowana
krótka

gotycka sześciokątna wieżowa
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Rozwiązania dachowe

Dachówki ceramiczne
Karpiówka

Zasady krycia dachu karpiówką

Karpiówka różni się od innych kształtów dachówek nie tylko 
swoim pięknym, niepowtarzalnym wyglądem. Istnieją też różnice 
w sposobie układania pokrycia. Warto je poznać, zanim zdecy-
dujemy się na ten kształt dachówki.

Wentylacja okapu
Najpopularniejszym rozwiązaniem dotyczącym wentylacji okapu 
w przypadku dachówki karpiówki jest zastosowanie aluminio-
wej kratki wentylacyjnej. Możliwe jest również wykorzystanie 
specjalnych dodatków ceramicznych w postaci dachówek wen-
tylacyjnych. Przy kryciu w łuskę na desce okapowej kładziemy 
wówczas jako pierwszy rząd tzw. dachówki okapowe wentyla-
cyjne. Przy kryciu dachu w koronkę możliwe są dwa rozwiąza-
nia: zastosowanie dachówki okapowej wentylacyjnej lub użycie 
w pierwszym rzędzie dachówki połaciowej wentylacyjnej.

Wentylacja kalenicy 
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem przy wentylacji kale-
nicy w  przypadku dachówki karpiówki jest użycie aluminiowej 
uszczelki wentylacyjnej. Tam, gdzie nie ma możliwości zastoso-
wania taśmy wentylacyjnej uszczelniającej kalenicę (np. przy gą-
siorach kładzionych na zaprawie), konieczne jest użycie dachó-
wek wentylacyjnych. Przy kryciu w łuskę jako ostatni rząd kła-
dzie się tzw. dachówki kalenicowe wentylacyjne. Przy większych 

 Jak wybrać 
dobrych dekarzy?

  Sprawdzaj fachowców w Internecie – na forach i na stronie  
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 

  Pytaj o szkolenia i certyfikaty. Profesjonalista powinien wylegi-
tymować się np. tytułem mistrzowskim lub tytułem czeladnika, 
posiadać ukończone kursy organizowane przez producentów 
i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

 Oglądaj przeprowadzone realizacje.

połaciach należy zastosować dwa rzędy dachówek wentylacyj-
nych, tzn. rząd dachówek kalenicowych wentylacyjnych i dodat-
kowo rząd dachówek powierzchniowych wentylacyjnych. Analo-
gicznie postępuje się przy kryciu w koronkę – zamiast dachówki 
kalenicowej wentylacyjnej stosuje się dachówkę powierzchniową 
wentylacyjną.

Krycie kosza dachowego
Jedynie dachówki karpiówki pozwalają wykonać kosz dachowy 
odpowiednio do stosowanego rodzaju krycia. Do krycia kosza 
stosuje się między innymi specjalnie wykonaną dachówkę kli-
nową i docina dachówki połaciowe.

Krycie wolego oczka
Różnica pomiędzy połacią wolego oczka a kątem nachylenia 
połaci dachowej powinna wynosić maksymalnie 12°. Dla zabez-
pieczenia konstrukcji przed zawiewaniem, tzw. lotnym śniegiem, 
konstrukcja wolego oczka powinna być w całości odeskowana 
i pokryta papą, tworząc szczelne pokrycie spodnie. Przy znacz-
nych krzywiznach konieczne może się okazać stosowanie da-
chówek ¾ lub docinanie dachówek połaciowych. 

Karpiówka 
na dwa sposoby

Dachówki karpiówki można montować na dwa sposoby 
–  układając je w łuskę lub koronkę. Przy kryciu w łuskę na 
każdej łacie układa się jeden rząd dachówek. Kolejne dachówki 
przekrywa się w taki sposób, że trzeci rząd krycia przekrywa 
jeszcze rząd pierwszy. Krycie w  koronkę charakteryzuje się 
tym, że na jednej łacie leżą dwa rzędy dachówek: warstwa 
spodnia i kryjąca. Przy układaniu w łuskę zapotrzebowanie łat 
jest dwukrotnie większe niż przy układaniu w koronkę. Zużycie 
dachówek jest natomiast takie samo.

Karpiówki układa się z przesunięciem o pół szerokości, 
tak aby ich styki w kolejnych rzędach wypadały na mijankę.

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Renesansowe: Alegra 9, Universo
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Renesansowa Alegra 9

Renesansowa Universo

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

miedziano- 
-brązowa 
angoba

toskańska 
angoba

saharyjska 
angoba

czarna 
angoba

Rozwiązania dachowe

naturalna 
czerwień

czerwona 
angoba

ciemnobrązowa
angoba

 antracytowa 
angoba

ceglasta 
angoba  

szlachetna

mahoniowa 
angoba 

 szlachetna

czarna 
angoba  

szlachetna



Dachówki ceramiczne
Renesansowe: L15, Alegra 12
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Renesansowa L15

Renesansowa Alegra 12

naturalna 
czerwień

czerwona 
angoba 

czarna 
angoba 

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

orzechowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

ciemnobrązowa 
angoba

antracytowa 
angoba

ceglasta angoba 
szlachetna

mahoniowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Renesansowa E32, Marsylka Mondo 11
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Renesansowa E32

Marsylka Mondo 11

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

czerwona 
zabytkowa 

angoba

czarna 
angoba

czarna 
zabytkowa 

angoba 

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

orzechowa 
angoba 

szlachetna 

grafitowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona
angoba

miedziano- 
-brązowa 
angoba

staromiejska 
angoba

czarna
angoba

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Marsylka, Marsylka Tradi 15
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Marsylka Tradi 15

Marsylka

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

ciemnobrązowa 
angoba

antracytowa 
angoba

ceglasta 
angoba 

 szlachetna

czarna 
angoba  

szlachetna

naturalna
czerwień

 czerwona 
angoba

czarna 
zabytkowa 

angoba

kasztanowa 
angoba 

 szlachetna                 

Rozwiązania dachowe



Holenderka Madura

Dachówki ceramiczne
Holenderki: Madura, Cavus 14
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Holenderka Cavus 14

naturalna
czerwień

 czerwona 
angoba

ceglasta 
angoba 

szlachetna

mahoniowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

czarna 
angoba

czarna 
angoba 

szlachetna

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Holenderka OVH, Esówka Sinus
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Holenderka OVH

Esówka Sinus

naturalna 
czerwień

rustykalna 
angoba 

wiktoriańska
czerwień

antracyt wiktoriański
antracyt

czarna 
glazura

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

rustykalna 
angoba

amarantowa 
angoba

czarna 
angoba

czarna 
angoba

szlachetna

czarna 
glazura

NOWOŚĆ

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Płaska Actua 10, Reńska Cosmo 11
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Reńska Cosmo 11

Płaska Actua 10

naturalna
czerwień 

czerwona 
angoba

czarna 
angoba

grafitowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

miedziano- 
-brązowa 
angoba

platynowa 
angoba

czarna
angoba

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Reńskie: Cosmo 12, Cosmo 15
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Reńska Cosmo 12

Reńska Cosmo 15

naturalna 
czerwień

czerwona 
angoba

miedziana 
angoba

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna 
czerwień 

czerwona 
angoba

czerwona 
zabytkowa 

angoba

czarna 
angoba

czarna 
zabytkowa 

angoba

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

grafitowa 
 angoba 

szlachetna

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Romańska Karthago 14, Mnich-Mniszka
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Romańska Karthago 14

Mnich-Mniszka

naturalna
czerwień 

czerwona 
angoba

toskańska 
angoba 

saharyjska 
angoba

śródziemnomorska 
angoba

naturalna
czerwień 

rustykalna 
angoba

Rozwiązania dachowe
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Rozwiązania dachowe

Spadzisty dach jest tym elementem domu, który pozwala nadać mu rozpoznawalny, indywidualny charakter 
i podkreśla jego styl. Dachówka ceramiczna jak żaden inny materiał sprosta takim oczekiwaniom projek-
tantów i inwestorów.

Bogactwo kształtów, stylów i barw

Dach wizytówką domu

Rozbudowany dach z lukarną w formie wolego oczka zyskał 
godną swojego kształtu oprawę w postaci dachówki Karpiówki, 
która doskonale sprawdza się również na zaokrąglonych po-
wierzchniach. Odcień zieleni wpisuje dom w otoczenie. 

Dwuspadowy dach z lukarnami przykryty Holenderką OVH jest 
jednym z elementów budujących tradycyjny wygląd bryły domu.   
Kolor pokrycia komponuje się z elewacjami wykończonymi czer-
woną cegłą, tworząc spójną koncepcję budynku.  

Inspiracje
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Dachówka poradzi sobie z każdym typem dachu spadzistego, 
jest w stanie ująć w swoje ramy nawet najbardziej rozbudowane 
jego formy. Atutem dachówki Romańskiej jest kształt wysokiej 
fali współgrający z kształtem gąsiorów, dzięki czemu poszcze-
gólne elementy dachu współgrają ze sobą wizualnie. 

Naturalna czerwień to kolorystyka przypisana rozpoznawalnemu od 
wieków kształtowi dachówki, jakim jest Mnich-Mniszka. Białe ściany, 
drewniane okna ze szprosami, kamienna podmurówka to elementy 
elewacji doskonale komponujące się z tym typem dachówki.

Zgeometryzowana forma dachówki Reńskiej doskonale współgra 
z prostymi kształtami dachów. Podkreśla urodę dachów opartych na 
dwóch połaciach. Zastosowana w kolorze wyrazistej czerni dachówka 
uwydatnia oszczędną formę dachu i dodaje elewacji dynamicznego 
charakteru. 
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Rozwiązania dachowe

Cieniowana, rustykalna dachówka Holenderka OVH jest idealnym 
dopełnieniem domu o tradycyjnej architekturze. Symetrycznie 
zakomponowana elewacja z centralnie umieszczonym na połaci 
dachu wolim oczkiem uzyskała dzięki dachówce odpowiednią 
oprawę.

Dachówka Renesansowa E32 w kolorze kasztanowym spaja po-
łączone ze sobą różne kształty dachów kryjących rozbudowaną 
bryłę domu. Tradycyjny wygląd dachówki uspokaja ekstrawa-
gancki kształt wykusza. 

Koronkowa robota. Zielona Karpiówka doskonale łączy się z me-
lanżową barwą ścian domu z ręcznie formowanej cegły Gandawa. 
Efekt kolorystyczny nabiera szczególnego wyrazu w otoczeniu ki-
piącym od naturalnej zieleni.

Charakterystyczne żłobienia jednego z najstarszych kształtów da-
chówki – Marsylki – wyróżniają prosty dach prostego, współcze-
snego domu.  Wzór odświeżony nietypowym kolorem zyskał drugą 
młodość.

Inspiracje
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Nowoczesną prostopadłościenną bryłę piętrowego domu ociepla 
dach pokryty dachówką. W tej roli doskonale sprawdzą się da-
chówki zakładkowe o tradycyjnych wzorach, np. Renesansowa  
Universo czy Alegra 9. 

Symbolem nowoczesnych dachów jest rezygnacja z okapów. Tra-
dycyjną dachówkę Renesansową w typowym dla tego materiału 
ceglastym kolorze wykorzystano do pokrycia kubicznej kompo-
zycji dachów dwuspadowego i wyżej od niego położonego ko-
pertowego. Zaskakującym rozwiązaniem jest tu łagodne zejście 
dachówki na ściany i wykorzystanie gąsiorów do wykończenia 
narożników ścian. 

Projektanci poszukujący dla domów jednorodzinnych nowych form 
architektonicznych chętnie sięgają po nowoczesną płaską dachówkę 
Actua. Pokryty nią modny dach kolebkowy doskonale koresponduje 
z drewnianą oblicówką.
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Wienerberger

Przyjdź, zobacz, zainspiruj się!

Salon wystawowy

Salon wystawowy firmy Wienerberger to przygotowana na po-
nad 170 m2 ekspozycja cegieł klinkierowych Terca oraz dachówek 
ceramicznych Koramic.

Prezentujemy w salonie pełną gamę kolorystyczną cegieł i da-
chówek, a także elementy uzupełniające –  kształtki klinkierowe, 
gąsiory, dachówki uzupełniające czy o specjalnym zastosowaniu 
(np. kominki). Jest to miejsce prezentacji wszelkich nowości, które 
wprowadzamy do oferty.

Do wizyty w salonie zapraszamy architektów, wykonawców, 
inwestorów instytucjonalnych oraz prywatne osoby planu-
jące budowę domu. Oprócz części wystawowej w salonie znaj-
duje się również część konferencyjna z zapleczem multimedial-
nym, a także część techniczna, w której korzystając ze wszyst-
kich dostępnych wzorów i katalogów, mają Państwo możli-
wość doboru kolorystyki dachówek, klinkieru i zapraw według 
własnego upodobania.

Salon wystawowy
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Zachęcamy do umawiania się z naszym doradcą na indy-
widualne konsultacje dotyczące Państwa inwestycji pod nu-
merem telefonu +48 (56) 612 41 04.

Salon wystawowy
Wienerberger

87-100 Toruń
ul. Lipnowska 46/50
(wejście od ulicy Łódzkiej)

Kontakt:
Joanna Olkiewicz
T +48 (56) 612 41 04

Salon otwarty:
Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-19.00
Sobota, godz. 10.00-14.00
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Rozwiązania ścienne

Porotherm 44 EKO+ Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia 
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix  uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix  połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 S Dryfix   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Dryfix   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,31 0,35 380/248/249  38 10 16 1 puszka na 5 m2

Porotherm 38 1/2 Dryfix    połówkowy    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 30 Dryfix podstawowy   0,60 300/248/249 30 15, 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 30 1/2 Dryfix    połówkowy    300/124/249 30 10 –  
Porotherm 30 R Dryfix   narożnikowy    300/174/249  30 10 –  

Porotherm 25 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 25  Dryfix podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 18.8 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 11.5 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 1 puszka na 10 m2 

Porotherm 8 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 1 puszka na 10 m2 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie  
do murowania na sucho Porotherm Dryfix, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia  
to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.             
   

Pustaki ceramiczne, szlifowane
Porotherm Dryfix

Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,21 0,23 440/248/249

Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249

Porotherm 30 Dryfix podstawowy 0,60 300/248/249

Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,31 0,35 380/248/249 

Porotherm 25  Dryfix podstawowy  0,95 250/373/249

Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy  1,19 188/498/249

Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy  1,72 115/498/249

Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249

Porotherm 44 K EKO+ Dryfix uzupełniający 440/248/249

Porotherm 44 S Dryfix  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 30 1/2 Dryfix   połówkowy 300/124/249

Porotherm 38 1/2 Dryfix   połówkowy 380/124/249 

Porotherm 44 R EKO+ Dryfix narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 R Dryfix narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix połówkowy 440/124/249 

Porotherm 44 1/2 Dryfix  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 30 R Dryfix  narożnikowy 300/174/249 

Zaprawa Porotherm Dryfix jest dostarczana 
w odpowiedniej ilości, zgodnie ze zużyciem, 
w cenie pustaków Porotherm Dryfix.
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Porotherm 44 EKO+ Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia 
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix  uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix  połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 S Dryfix   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Dryfix   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,31 0,35 380/248/249  38 10 16 1 puszka na 5 m2

Porotherm 38 1/2 Dryfix    połówkowy    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 30 Dryfix podstawowy   0,60 300/248/249 30 15, 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 30 1/2 Dryfix    połówkowy    300/124/249 30 10 –  
Porotherm 30 R Dryfix   narożnikowy    300/174/249  30 10 –  

Porotherm 25 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 25  Dryfix podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 18.8 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 11.5 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 1 puszka na 10 m2 

Porotherm 8 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 1 puszka na 10 m2 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie  
do murowania na sucho Porotherm Dryfix, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia  
to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.             
   

44 7,5 16 1 puszka na 5 m2

44 10 16 1 puszka na 5 m2

30 15, 10 16 1 puszka na 5 m2

38 10 16 1 puszka na 5 m2

25 15, 10 10,7 1 puszka na 5 m2

18,8 15, 10 8 1 puszka na 5 m2

11,5 10 8 1 puszka na 10 m2

8 10 8 1 puszka na 10 m2

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –

38 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –
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Rozwiązania ścienne

Porotherm 44 EKO+ Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 3,1 
Porotherm 44 K EKO+ Profi   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

 Porotherm 44 Profi   ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 3,1 
Porotherm 44 S Profi   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Profi   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Profi  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Profi podstawowy 0,31  0,35 380/248/249  38 10 16 2,7 
Porotherm 38 1/2 Profi uzupełniający    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30  Profi podstawowy  0,60 300/248/249 30 15, 10 16 2,1
Porotherm 30 1/2 Profi    połówkowy    300/124/249  30 10 –  
Porotherm 30 R Profi   narożnikowy    300/174/249  30 10 –

Porotherm 25 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25  Profi podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1,7 

Porotherm 18.8 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 Profi podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1,3 

Porotherm 11.5 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 Profi podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 0,8 

Porotherm 8 Profi     ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 0,6 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin  
Porotherm Profi, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
** Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  
wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.           

Pustaki ceramiczne, szlifowane
Porotherm Profi

Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,21 0,23 440/248/249

Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,30 440/248/249

Porotherm 30  Profi podstawowy  0,60 300/248/249

Porotherm 38 Profi podstawowy 0,31 0,35 380/248/249 

Porotherm 25  Profi podstawowy  0,95 250/373/249

Porotherm 18.8 Profi podstawowy  1,19 188/498/249

Porotherm 11.5 Profi podstawowy  1,72 115/498/249

Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249

Porotherm 44 K EKO+ Profi  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 44 S Profi  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 30 1/2 Profi   połówkowy 300/124/249 

Porotherm 38 1/2 Profi uzupełniający 380/124/249 

Porotherm 44 R EKO+ Dryfix narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 R Profi narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 44 1/2 Profi  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 30 R Profi  narożnikowy 300/174/249 

Zaprawa Porotherm Profi jest dostarczana  
w odpowiedniej ilości, zgodnie ze zużyciem,  
w cenie pustaków Porotherm Profi.
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Porotherm 44 EKO+ Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 3,1 
Porotherm 44 K EKO+ Profi   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

 Porotherm 44 Profi   ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 3,1 
Porotherm 44 S Profi   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Profi   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Profi  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Profi podstawowy 0,31  0,35 380/248/249  38 10 16 2,7 
Porotherm 38 1/2 Profi uzupełniający    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30  Profi podstawowy  0,60 300/248/249 30 15, 10 16 2,1
Porotherm 30 1/2 Profi    połówkowy    300/124/249  30 10 –  
Porotherm 30 R Profi   narożnikowy    300/174/249  30 10 –

Porotherm 25 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25  Profi podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1,7 

Porotherm 18.8 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 Profi podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1,3 

Porotherm 11.5 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 Profi podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 0,8 

Porotherm 8 Profi     ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 0,6 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin  
Porotherm Profi, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
** Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  
wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.           

44 7,5 16 3,1

44 10 16 3,1

30 15, 10 16 2,1

38 10 16 2,7

25 15, 10 10,7 1,7

18,8 15, 10 8 1,3

11,5 10 8 0,8

8 10 8 0,6

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –

38 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –
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Rozwiązania ścienne

Porotherm 44 EKO+ ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 30 
Porotherm 44 K EKO+   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Si  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Si podstawowy 0,23 0,25 440/248/238 44 10 16 30 
Porotherm 44 S Si  uzupełniający    440/248/238  44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Si   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R Si  narożnikowy    440/190/238   44 10 –  

Porotherm 38 Si ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Si podstawowy 0,26 0,29 380/248/238 38 10 16 25 
Porotherm 38 K Si   uzupełniający    380/248/238  38 10 –  
Porotherm 38 1/2 K Si   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Porotherm 44 P+W  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 P+W podstawowy 0,27 0,30 440/248/238  44 10 16 30 
Porotherm 44 S uzupełniający    440/248/238   44 10 –  
Porotherm 44 1/2 P+W   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R  narożnikowy    440/186/238   44 10 –  

Porotherm 38 P+W ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 P+W podstawowy 0,31 0,35 380/248/238 38 10 16 25
Porotherm 38 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Współczynniki U dla ścian jednowarstwowych podano na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM,  
w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą 

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy  
i eksploatacji budynku.           

Pustaki ceramiczne
Porotherm EKO+ / Si / P+W

Porotherm 44 EKO+ podstawowy 0,21 0,23 440/248/249

Porotherm 44 Si podstawowy 0,23 0,25 440/248/238

Porotherm 44 P+W podstawowy 0,27 0,30 440/248/238 

Porotherm 38 Si podstawowy 0,26 0,29 380/248/238

Porotherm 38 P+W podstawowy 0,31 0,35 380/248/238

Porotherm 44 K EKO+  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 44 S Si uzupełniający 440/248/238 

Porotherm 44 S uzupełniający 440/248/238  

Porotherm 38 K Si  uzupełniający 380/248/238 

Porotherm 38 1/2 P+W  połówkowy 380/124/238  

Porotherm 44 R EKO+ narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 R Si narożnikowy 440/190/238  

Porotherm 44 R narożnikowy 440/186/238  

Porotherm 44 1/2 K EKO+  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 44 1/2 Si  połówkowy 440/124/238 

Porotherm 44 1/2 P+W  połówkowy 440/124/238 

Porotherm 38 1/2 K Si  połówkowy 380/124/238  
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Porotherm 44 EKO+ ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 30 
Porotherm 44 K EKO+   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Si  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Si podstawowy 0,23 0,25 440/248/238 44 10 16 30 
Porotherm 44 S Si  uzupełniający    440/248/238  44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Si   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R Si  narożnikowy    440/190/238   44 10 –  

Porotherm 38 Si ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Si podstawowy 0,26 0,29 380/248/238 38 10 16 25 
Porotherm 38 K Si   uzupełniający    380/248/238  38 10 –  
Porotherm 38 1/2 K Si   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Porotherm 44 P+W  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 P+W podstawowy 0,27 0,30 440/248/238  44 10 16 30 
Porotherm 44 S uzupełniający    440/248/238   44 10 –  
Porotherm 44 1/2 P+W   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R  narożnikowy    440/186/238   44 10 –  

Porotherm 38 P+W ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 P+W podstawowy 0,31 0,35 380/248/238 38 10 16 25
Porotherm 38 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Współczynniki U dla ścian jednowarstwowych podano na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM,  
w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą 

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy  
i eksploatacji budynku.           

44 7,5 16 30

44 10 16 30

44 10 16 30

38 10 16 25

38 10 16 25

44 7,5 –

44 10 –

44 10 –

38 10 –

38 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 10 –

38 10 –
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Porotherm 30 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30 P+W podstawowy   0,68 380/248/238 30 15, 10 16 20
Porotherm 30 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   30 15 –  
Porotherm 30 R P+W   narożnikowy    300/174/238  30 15 –  

Porotherm 25 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K)  Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 P+W podstawowy  1,03 250/373/238 25 15, 10 10,7 16 

Porotherm 25 E3 ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 E3 podstawowy     -  250/373/238 25 15 10,7 16

Porotherm 18.8 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 P+W podstawowy  1,28 188/498/238 18,8 15, 10 8 12 

Porotherm 11.5 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 P+W podstawowy  1,83 115/498/238 11,5 10 8 7 

Porotherm 8 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 P+W podstawowy  2,33 80/498/238 8 10 8 5 

Porotherm AKU ściana akustyczna
Nazwa Produkt Izolacyjność akustyczna U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  Rw (dB) bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25/37.5 AKU podstawowy 55 0,95 250/373/238 25 20 10,7 25 
Porotherm 25 AKU  podstawowy 60 2,27 250/373/238  25 10 10,7 170

Wyroby tradycyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Grubość ściany (cm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m2)
Pustak MAX 220 288/188/220 28,8  15, 10 23 
Cegła budowlana pełna 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93
Cegła budowlana drążona 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93

Pustaki wentylacyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Średnica otworu (mm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m.b.)
Pustak wentylacyjny 188/188/240 150  5 4 
Pustak wentylacyjny z otworem bocznym 188/188/240 150 - 4

Pustaki ceramiczne
Porotherm P+W / AKU

Pustak MAX 220 288/188/220 28,8 

Pustak wentylacyjny 188/188/240 150 

Cegła budowlana pełna 250/120/65 25,0

Pustak wentylacyjny z otworem bocznym 188/188/240 150

Cegła budowlana drążona 250/120/65 25,0

Średnica otworu (mm)

Porotherm 30 P+W podstawowy 0,68 380/248/238

Porotherm 25 P+W podstawowy  1,03 250/373/238

Porotherm 25 E3 podstawowy     - 250/373/238

Porotherm 18.8 P+W podstawowy  1,28 188/498/238

Porotherm 11.5 P+W podstawowy  1,83 115/498/238

Porotherm 8 P+W podstawowy  2,33 80/498/238

Porotherm 30 1/2 P+W  połówkowy 380/124/238  
Porotherm 30 R P+W  narożnikowy 300/174/238 
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Porotherm 30 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30 P+W podstawowy   0,68 380/248/238 30 15, 10 16 20
Porotherm 30 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   30 15 –  
Porotherm 30 R P+W   narożnikowy    300/174/238  30 15 –  

Porotherm 25 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K)  Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 P+W podstawowy  1,03 250/373/238 25 15, 10 10,7 16 

Porotherm 25 E3 ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 E3 podstawowy     -  250/373/238 25 15 10,7 16

Porotherm 18.8 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 P+W podstawowy  1,28 188/498/238 18,8 15, 10 8 12 

Porotherm 11.5 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 P+W podstawowy  1,83 115/498/238 11,5 10 8 7 

Porotherm 8 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 P+W podstawowy  2,33 80/498/238 8 10 8 5 

Porotherm AKU ściana akustyczna
Nazwa Produkt Izolacyjność akustyczna U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  Rw (dB) bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25/37.5 AKU podstawowy 55 0,95 250/373/238 25 20 10,7 25 
Porotherm 25 AKU  podstawowy 60 2,27 250/373/238  25 10 10,7 170

Wyroby tradycyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Grubość ściany (cm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m2)
Pustak MAX 220 288/188/220 28,8  15, 10 23 
Cegła budowlana pełna 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93
Cegła budowlana drążona 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93

Pustaki wentylacyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Średnica otworu (mm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m.b.)
Pustak wentylacyjny 188/188/240 150  5 4 
Pustak wentylacyjny z otworem bocznym 188/188/240 150 - 4

15, 10 23

5 4

25, 20, 15, 10 93

- 4

25, 20, 15, 10 93

30 15, 10 16 20

25 15, 10 10,7 16

25 15 10,7 16

18,8 15, 10 8 12

11,5 10 8 7

8 10 8 5

30 15 –
30 15 –
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Zaprawy Porotherm 
Nazwa Produkt Wsp. λ (W/mK) Wydajność  Zużycie 
Porotherm Dryfix zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho 0,036 1 puszka (750 ml) = ok. 60 l zaprawy 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru
Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin 0,63 1 worek (ok. 25 kg) = 21 l gotowej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TM termoizolacyjna zaprawa murarska 0,19 1 worek (ok. 22 kg) = 40 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm MM50  cementowo-wapienna zaprawa murarska 0,80 1 worek (40 kg) = 25 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TO termoizolacyjna zaprawa tynkarska 0,11 1 worek (ok. 16 kg) = 40 l mokrej zaprawy ok. 1 worka na 1 m2 przy grubości tynku 40 mm
Porotherm UNIVERSAL wykończeniowa zaprawa tynkarska 0,80 1 worek = 25 kg zaprawy ok. 6,5 kg na 1 m2 przy grubości tynku 5 mm

Belki nadprożowe Porotherm
Nazwa Długość belek (cm) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm) Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Porotherm 23.8 100 ÷ 325 23,8 7 1,6 lub 2,0
Porotherm 14.5 75 ÷ 300 7,1 11,5 1,6 lub 2,0
Porotherm 11.5 75 ÷ 300 7,1 14,5 1,6 lub 2,0

Pustaki stropowe Porotherm
Nazwa Rozstaw belek w stropie (cm) Wymiary produktu szer./dł. /wys./ (mm) Liczba pustaków w 1 m2 (szt.)
Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230  6,4
Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190 6,4
Porotherm 15/62.5 62,5 525/250/150 6,4
Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80  6,4
Porotherm 23/50 50 400/250/230  8
Porotherm 19/50 50 400/250/190 8
Porotherm 15/50 50 400/250/150  8
Porotherm 8/50 50 390/250/80 8

Belki stropowe Porotherm
Nazwa Długość belek (m) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm)  Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Belka stropowa Porotherm 1,75 ÷ 6,25 17,5  16 1,6 lub 2,0
Belka stropowa Porotherm 6,50 ÷ 8,25 23,0 16 1,6 lub 2,0

Zaprawy, nadproża i stropy Porotherm

Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin 0,63

Porotherm 23.8 100 ÷ 325 23,8 7

Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230 

Porotherm 23/50 50 400/250/230 

Belka stropowa Porotherm 1,75 ÷ 6,25 17,5 16

Porotherm TM termoizolacyjna zaprawa murarska 0,19

Porotherm Dryfix zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho 0,036

Porotherm 14.5 75 ÷ 300 7,1 11,5

Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190

Porotherm 19/50 50 400/250/190

Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80 

Porotherm 8/50 50 390/250/80

Belka stropowa Porotherm 6,50 ÷ 8,25 23,0 16

Porotherm TO termoizolacyjna zaprawa tynkarska 0,11
Porotherm MM50 cementowo-wapienna zaprawa murarska 0,80

Porotherm UNIVERSAL wykończeniowa zaprawa tynkarska 0,80

Porotherm 11.5 75 ÷ 300 7,1 14,5

Porotherm 15/62.5 62,5 525/250/150

Porotherm 15/50 50 400/250/150 
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Zaprawy Porotherm 
Nazwa Produkt Wsp. λ (W/mK) Wydajność  Zużycie 
Porotherm Dryfix zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho 0,036 1 puszka (750 ml) = ok. 60 l zaprawy 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru
Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin 0,63 1 worek (ok. 25 kg) = 21 l gotowej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TM termoizolacyjna zaprawa murarska 0,19 1 worek (ok. 22 kg) = 40 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm MM50  cementowo-wapienna zaprawa murarska 0,80 1 worek (40 kg) = 25 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TO termoizolacyjna zaprawa tynkarska 0,11 1 worek (ok. 16 kg) = 40 l mokrej zaprawy ok. 1 worka na 1 m2 przy grubości tynku 40 mm
Porotherm UNIVERSAL wykończeniowa zaprawa tynkarska 0,80 1 worek = 25 kg zaprawy ok. 6,5 kg na 1 m2 przy grubości tynku 5 mm

Belki nadprożowe Porotherm
Nazwa Długość belek (cm) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm) Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Porotherm 23.8 100 ÷ 325 23,8 7 1,6 lub 2,0
Porotherm 14.5 75 ÷ 300 7,1 11,5 1,6 lub 2,0
Porotherm 11.5 75 ÷ 300 7,1 14,5 1,6 lub 2,0

Pustaki stropowe Porotherm
Nazwa Rozstaw belek w stropie (cm) Wymiary produktu szer./dł. /wys./ (mm) Liczba pustaków w 1 m2 (szt.)
Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230  6,4
Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190 6,4
Porotherm 15/62.5 62,5 525/250/150 6,4
Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80  6,4
Porotherm 23/50 50 400/250/230  8
Porotherm 19/50 50 400/250/190 8
Porotherm 15/50 50 400/250/150  8
Porotherm 8/50 50 390/250/80 8

Belki stropowe Porotherm
Nazwa Długość belek (m) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm)  Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Belka stropowa Porotherm 1,75 ÷ 6,25 17,5  16 1,6 lub 2,0
Belka stropowa Porotherm 6,50 ÷ 8,25 23,0 16 1,6 lub 2,0

1 worek (ok. 25 kg) = 21 l gotowej zaprawy w zależności od grubości ściany

1,6 lub 2,0

6,4

8

1,6 lub 2,0

1 worek (ok. 22 kg) = 40 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany

1 puszka (750 ml) = ok. 60 l zaprawy 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru

1,6 lub 2,0

6,4

8

6,4

8

1,6 lub 2,0

1 worek (ok. 16 kg) = 40 l mokrej zaprawy ok. 1 worka na 1 m2 przy grubości tynku 40 mm
1 worek (40 kg) = 25 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany

1 worek = 25 kg zaprawy ok. 6,5 kg na 1 m2 przy grubości tynku 5 mm

1,6 lub 2,0

6,4

8
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Cegły klinkierowe

Kolekcja Futura
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Cumulus stalowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona  3,0   –         –                –      –           –             –
Astro kasztanowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Matrix czarny gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Stratus grafitowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Awangarda
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Naria brunatny strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona /pełna 3,0 / 4,2   –         –                –      –           –              –
Andra czerwono-kobaltowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Fraza brązowo-miedziany gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0                  –         –      –           –              –
Odena brązowo-miedziany strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Setra oliwkowo-miedziany skóra 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –        –         –      –           –              –
Pasaż czerwono-kobaltowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona 3,0                          –      –           –              –

Kolekcja Polonia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Karpatia żółty gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2           –                     –           –             
Mazuria czerwony ryflowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2    –         –        –         –      –           –             –
Pomerania czerwony gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Silesja brązowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Metropolia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Berlin szary gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,1 / 4,4 
Calau brązowo-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2   
Dresden antracytowo-brązowy gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2  
Frankfurt antracytowo-niebieski strukturyzowana piaskowana 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Havelland żółty płomieniowany gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Oderland czerwono-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,0 / 4,2

Płytki elewacyjne
Nazwa Kolor Faktura Wymiary (mm) Wymiary (mm) Wymiary (mm) Nasiąkliwość Liczba płytek   
   pełna połówkowa kątowa (%) na 1 m2 (ok. szt.)*   
Matrix czarny gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Stratus grafitowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51    
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51   
Astro kasztanowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51
Pomerania czerwony gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Karpatia żółty gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Silesja brązowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51      
 
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm  

Zalecamy stosowanie gotowej zaprawy do klinkieru Terca Klinkier 
minimalizującej ryzyko powstawania wykwitów na murze.

Cumulus stalowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Astro kasztanowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Matrix czarny gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Stratus grafitowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Naria brunatny strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Andra czerwono-kobaltowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Odena brązowo-miedziany strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Fraza brązowo-miedziany gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Setra oliwkowo-miedziany skóra 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Pasaż czerwono-kobaltowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Kolekcja Futura
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Cumulus stalowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona  3,0   –         –                –      –           –             –
Astro kasztanowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Matrix czarny gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Stratus grafitowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Awangarda
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Naria brunatny strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona /pełna 3,0 / 4,2   –         –                –      –           –              –
Andra czerwono-kobaltowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Fraza brązowo-miedziany gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0                  –         –      –           –              –
Odena brązowo-miedziany strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Setra oliwkowo-miedziany skóra 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –        –         –      –           –              –
Pasaż czerwono-kobaltowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona 3,0                          –      –           –              –

Kolekcja Polonia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Karpatia żółty gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2           –                     –           –             
Mazuria czerwony ryflowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2    –         –        –         –      –           –             –
Pomerania czerwony gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Silesja brązowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Metropolia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Berlin szary gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,1 / 4,4 
Calau brązowo-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2   
Dresden antracytowo-brązowy gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2  
Frankfurt antracytowo-niebieski strukturyzowana piaskowana 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Havelland żółty płomieniowany gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Oderland czerwono-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,0 / 4,2

Płytki elewacyjne
Nazwa Kolor Faktura Wymiary (mm) Wymiary (mm) Wymiary (mm) Nasiąkliwość Liczba płytek   
   pełna połówkowa kątowa (%) na 1 m2 (ok. szt.)*   
Matrix czarny gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Stratus grafitowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51    
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51   
Astro kasztanowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51
Pomerania czerwony gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Karpatia żółty gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Silesja brązowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51      
 
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm  

51 drążona 3,0   –         –                –      –           –             –
51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona /pełna 3,0 / 4,2   –         –                –      –           –              –
51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –

51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0                  –         –      –           –              –

51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –        –         –      –           –              –
51 drążona 3,0                          –      –           –              –
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Rozwiązania ścienneRozwiązania klinkierowe

Kolekcja Marono
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Marono czerwona czerwony strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2 
Marono czerwono-wiśniowa czerwono-wiśniowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2   
Marono brązowa brązowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,0  
Marono brązowo-grafitowa brązowo-grafitowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 15 ≤ 11 56 / 65 drążona 2,2 

Kolekcja Siesta
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Agra piasek pustyni ręcznie formowana 210 x 99 x 66 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Alhambra żółty ręcznie formowana 213 x 102 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,4   
Bilbao écru-orzechowy ręcznie formowana 212 x 102 x 66 15 ≤ 20 57 pełna 2,1  
Cordoba burgund ręcznie formowana 211 x 96 x 48 10 ≤ 15 72 pełna 1,7 
Gandawa brązowo-oliwkowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,4 
Kadyks czerwono-piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,1   
Kartago czerwono-oliwkowy ręcznie formowana 211 x 99 x 66 20 ≤ 15 58 pełna 2,4  
Lateran piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,1 
Malaga ciemny burgund ręcznie formowana 211 x 100 x 68 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Trewir czerwono-brązowy ręcznie formowana 215 x 101 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,3   
Zaria czerwono-beżowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 14 57 pełna 2,4  
Agadir szary ręcznie formowana 215 x 102 x 65 15 ≤ 10 57 pełna 2,5 
Frontera szaro-grafitowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,3

Long John **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
John Red czerwony strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0 
John Black czarny strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0   
John Yellow żółty strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5  
John Grey szary strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5 

Cegły szkliwione **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Cegła szkliwiona **  gładka, szkliwiona 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2 

   
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm / 5 mm
** produkty na zamówienie

John Red czerwony strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8
John Black czarny strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8

John Grey szary strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10
John Yellow żółty strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10

Cegła szkliwiona **  gładka, szkliwiona 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Agra piasek pustyni ręcznie formowana 210 x 99 x 66 15 ≤ 15

Gandawa brązowo-oliwkowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16

Malaga ciemny burgund ręcznie formowana 211 x 100 x 68 15 ≤ 15

Alhambra żółty ręcznie formowana 213 x 102 x 65 15 ≤ 20

Kadyks czerwono-piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16

Trewir czerwono-brązowy ręcznie formowana 215 x 101 x 65 15 ≤ 20

Cordoba burgund ręcznie formowana 211 x 96 x 48 10 ≤ 15

Lateran piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19

Agadir szary ręcznie formowana 215 x 102 x 65 15 ≤ 10

Bilbao écru-orzechowy ręcznie formowana 212 x 102 x 66 15 ≤ 20

Kartago czerwono-oliwkowy ręcznie formowana 211 x 99 x 66 20 ≤ 15

Zaria czerwono-beżowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 14

Frontera szaro-grafitowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19

biały, żółty jasny, żółty, 
czerwony, czerwono-czarny, 
zielony, zielony ciemny, brą-
zowy, granatowy, czarny

Zalecamy stosowanie gotowej zaprawy do klinkieru Terca Klinkier 
minimalizującej ryzyko powstawania wykwitów na murze.

Cegły elewacyjne i klinkierowe

Marono czerwona czerwony strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6
Marono czerwono-wiśniowa czerwono-wiśniowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6

Marono brązowo-grafitowa brązowo-grafitowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 15 ≤ 11
Marono brązowa brązowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kolekcja Marono
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Marono czerwona czerwony strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2 
Marono czerwono-wiśniowa czerwono-wiśniowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2   
Marono brązowa brązowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,0  
Marono brązowo-grafitowa brązowo-grafitowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 15 ≤ 11 56 / 65 drążona 2,2 

Kolekcja Siesta
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Agra piasek pustyni ręcznie formowana 210 x 99 x 66 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Alhambra żółty ręcznie formowana 213 x 102 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,4   
Bilbao écru-orzechowy ręcznie formowana 212 x 102 x 66 15 ≤ 20 57 pełna 2,1  
Cordoba burgund ręcznie formowana 211 x 96 x 48 10 ≤ 15 72 pełna 1,7 
Gandawa brązowo-oliwkowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,4 
Kadyks czerwono-piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,1   
Kartago czerwono-oliwkowy ręcznie formowana 211 x 99 x 66 20 ≤ 15 58 pełna 2,4  
Lateran piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,1 
Malaga ciemny burgund ręcznie formowana 211 x 100 x 68 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Trewir czerwono-brązowy ręcznie formowana 215 x 101 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,3   
Zaria czerwono-beżowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 14 57 pełna 2,4  
Agadir szary ręcznie formowana 215 x 102 x 65 15 ≤ 10 57 pełna 2,5 
Frontera szaro-grafitowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,3

Long John **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
John Red czerwony strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0 
John Black czarny strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0   
John Yellow żółty strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5  
John Grey szary strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5 

Cegły szkliwione **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Cegła szkliwiona **  gładka, szkliwiona 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2 

   
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm / 5 mm
** produkty na zamówienie

54 pełna 4,0
54 pełna 4,0

49 pełna 4,5
49 pełna 4,5

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2

58 pełna 2,4

57 pełna 2,4

58 pełna 2,4

57 pełna 2,4

57 pełna 2,1

57 pełna 2,3

72 pełna 1,7

57 pełna 2,1

57 pełna 2,5

57 pełna 2,1

58 pełna 2,4

57 pełna 2,4

57 pełna 2,3

56 / 65 drążona 2,2
56 / 65 drążona 2,2

56 / 65 drążona 2,2
56 / 65 drążona 2,0
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Rozwiązania dachowe

Dane techniczne Renesansowa  Renesansowa Renesansowa  Renesansowa  Renesansowa Marsylka  Marsylka Marsylka Holenderka 
 Alegra 9 Universo L15 Alegra 12  E32 Mondo 11  Tradi 15 Madura 
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 9,0 10,2 12,5 12,8 14,5 10,9 12,0 14,6 11,1 
Długość krycia (cm)   39,2 - 41,4 37,0 - 39,0 35,5 - 36,5 32,0 - 35,5 34,7 - 35,3 36,4 - 38,4 33,0 - 36,0  33,0 - 34,0 33,5 - 37,5
Szerokość krycia (cm) 26,9 25,0 22,2 22,0 19,5 23,8 23,2 20,2 24,1
Wymiary (cm)  47,7 x 31,0 48,6 x 31,2 45,0 x 28,2 43,1 x 26,7 41,4 x 25,0 45,8 x 28,4 42,5 x 27,0 40,5 x 23,7 45,6 x 28,9
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  4,0 4,5 3,6 3.2 3,2 4,2 3,6 3,1 3,9
Minimalny kąt nachylenia (°) 15* 22 / 16* 22 / 16* 20 / 16* 22 / 16* 22 / 16* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa         
szczytowa prawa         
szczytowa połówkowa lewa - - - - - -  - -
szczytowa połówkowa prawa - - - - - -  - -
dwufalowa / zamykająca lewa         -
połówkowa - -  -  -   -
wentylacyjna         
kominek odpowietrzający    (2)      
antenowa -        
gąsior podstawowy  (2)   (2)     (2)   (2)
początek grzbietu  (2)   (2)     (2)   (2)
początek kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
koniec kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
trójnik początkowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik końcowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik uniwersalny -  -    -  -
gąsior pulpitowy  -  - - -  - 
zamknięcie gąsiora pulpitowego  -  - - -  - 

Dane techniczne Holenderka  Holenderka Esówka  Płaska  Reńska Reńska Reńska Romańska           Mnich-Mniszka 
 Cavus 14 OVH Sinus Actua 10 Cosmo 11 Cosmo 12 Cosmo 15 Karthago 14            
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 14,0 15,9 14,3 10,5 10,9 12,2 14,6 13,9           15,0 (par) 
Długość krycia (cm)   32,5 - 34,5 30,8 34,0 - 35,0 34,0 - 38,5 36,2 - 38,0 32,5 - 36,5 25,0 - 34,0 33,0 - 34,5           34,5 - 36,5 
Szerokość krycia (cm) 20,9 20,4 20,0 24,8 24,1 22,5 20,2 20,9           18,9
Wymiary (cm)  42,7 x 25,8 36,7 x 26,7 41,5 x 24,0 47,4 x 28,5 45,8 x 28,4 42,5 x 26,1 40,7 x 23,8 42,4 x 26,2           42,0 x 16,0 (Mnich)
                   41,2 x 18,9 (Mniszka)
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  3,7 2,6 2,8 4,5 4,2 3,4 3,0 3,8           3,9 (para)
Minimalny kąt nachylenia (°) 22 / 16* 25* 25* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 22 / 16*           40 / 34*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa                   -
szczytowa prawa                   -
szczytowa połówkowa lewa - - -  - - - -           -
szczytowa połówkowa prawa - - -  - - - -           -
dwufalowa / zamykająca lewa     - -             -
połówkowa -  -  -  - -           - 
zamykająca połówkowa lewa - - -   - - -           - 
wentylacyjna                   -
kominek odpowietrzający                   -
antenowa  - -                -
płytka do dachówek szczytowych - - - - - - -            -
gąsior podstawowy                     (2)
początek grzbietu                     (2)
początek kalenicy                    (2)
koniec kalenicy                    (2)
trójnik początkowy - - - - - - - -            (2)
trójnik końcowy - - - - - - - -            (2)
trójnik uniwersalny                   -

* przy zastosowaniu membrany dachowej

Dachówki ceramiczne



117

Dane techniczne Renesansowa  Renesansowa Renesansowa  Renesansowa  Renesansowa Marsylka  Marsylka Marsylka Holenderka 
 Alegra 9 Universo L15 Alegra 12  E32 Mondo 11  Tradi 15 Madura 
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 9,0 10,2 12,5 12,8 14,5 10,9 12,0 14,6 11,1 
Długość krycia (cm)   39,2 - 41,4 37,0 - 39,0 35,5 - 36,5 32,0 - 35,5 34,7 - 35,3 36,4 - 38,4 33,0 - 36,0  33,0 - 34,0 33,5 - 37,5
Szerokość krycia (cm) 26,9 25,0 22,2 22,0 19,5 23,8 23,2 20,2 24,1
Wymiary (cm)  47,7 x 31,0 48,6 x 31,2 45,0 x 28,2 43,1 x 26,7 41,4 x 25,0 45,8 x 28,4 42,5 x 27,0 40,5 x 23,7 45,6 x 28,9
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  4,0 4,5 3,6 3.2 3,2 4,2 3,6 3,1 3,9
Minimalny kąt nachylenia (°) 15* 22 / 16* 22 / 16* 20 / 16* 22 / 16* 22 / 16* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa         
szczytowa prawa         
szczytowa połówkowa lewa - - - - - -  - -
szczytowa połówkowa prawa - - - - - -  - -
dwufalowa / zamykająca lewa         -
połówkowa - -  -  -   -
wentylacyjna         
kominek odpowietrzający    (2)      
antenowa -        
gąsior podstawowy  (2)   (2)     (2)   (2)
początek grzbietu  (2)   (2)     (2)   (2)
początek kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
koniec kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
trójnik początkowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik końcowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik uniwersalny -  -    -  -
gąsior pulpitowy  -  - - -  - 
zamknięcie gąsiora pulpitowego  -  - - -  - 

Dane techniczne Holenderka  Holenderka Esówka  Płaska  Reńska Reńska Reńska Romańska           Mnich-Mniszka 
 Cavus 14 OVH Sinus Actua 10 Cosmo 11 Cosmo 12 Cosmo 15 Karthago 14            
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 14,0 15,9 14,3 10,5 10,9 12,2 14,6 13,9           15,0 (par) 
Długość krycia (cm)   32,5 - 34,5 30,8 34,0 - 35,0 34,0 - 38,5 36,2 - 38,0 32,5 - 36,5 25,0 - 34,0 33,0 - 34,5           34,5 - 36,5 
Szerokość krycia (cm) 20,9 20,4 20,0 24,8 24,1 22,5 20,2 20,9           18,9
Wymiary (cm)  42,7 x 25,8 36,7 x 26,7 41,5 x 24,0 47,4 x 28,5 45,8 x 28,4 42,5 x 26,1 40,7 x 23,8 42,4 x 26,2           42,0 x 16,0 (Mnich)
                   41,2 x 18,9 (Mniszka)
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  3,7 2,6 2,8 4,5 4,2 3,4 3,0 3,8           3,9 (para)
Minimalny kąt nachylenia (°) 22 / 16* 25* 25* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 22 / 16*           40 / 34*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa                   -
szczytowa prawa                   -
szczytowa połówkowa lewa - - -  - - - -           -
szczytowa połówkowa prawa - - -  - - - -           -
dwufalowa / zamykająca lewa     - -             -
połówkowa -  -  -  - -           - 
zamykająca połówkowa lewa - - -   - - -           - 
wentylacyjna                   -
kominek odpowietrzający                   -
antenowa  - -                -
płytka do dachówek szczytowych - - - - - - -            -
gąsior podstawowy                     (2)
początek grzbietu                     (2)
początek kalenicy                    (2)
koniec kalenicy                    (2)
trójnik początkowy - - - - - - - -            (2)
trójnik końcowy - - - - - - - -            (2)
trójnik uniwersalny                   -

* przy zastosowaniu membrany dachowej
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Koncepcja e4 to odpowiedź fi rmy 
Wienerberger na wymagania 
dotyczące odpowiedzialnego, 
energooszczędnego i zdrowego 
budownictwa realizowanego 
przy jednoczesnym wysokim 
poszanowaniu środowiska i dbałości 
o komfort życia człowieka.

Wyznacznikami tej koncepcji domu 
są cztery obszary ważne z punktu 
widzenia człowieka i środowiska, 
w którym żyje: energia, ekonomia, 
ekologia (dbałość o środowisko) oraz 
emocje (czyli świadomość i komfort 
zamieszkiwania w zdrowym domu). 
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Na początku były schody, 
potem był Budogram
Zaczęło się tak pięknie. Pan Sylwester z żoną podjęli decyzję 
o budowie domu. Nabyli działkę i… od razu zaczęły się schody. 
Jeszcze bez domu. Tysiące pozwoleń, stale rosnące wydatki, 
a do tego jeszcze majster z piekła rodem, który wszystko 
wiedział najlepiej. No koszmar! Aż któregoś dnia żona pana 
Sylwestra odkryła, że jej koleżanka wraz ze swoim mężem 
też budują dom i korzystają z Budogramu, społecznościowej 
aplikacji dla budujących domy. I okazało się, że Budogram 
daje im nie tylko wzajemne wsparcie czy porady, jak np. jakie 
pustaki wybrać, żeby dom był ciepły, ale także super rabaty 
na wybrane materiały budowlane marki Wienerberger. 
Warto było przyłączyć się do tak budującej społeczności. 

Rabaty

Rejestrując się w Budogramie, na dzień dobry pan Sylwester
dostał rabat 500 złotych na materiały budowlane!*
Potem było jeszcze lepiej. I tak kupując cegły Porotherm, dachówkę 
Koramic i cegły Terca na ogrodzenie, pan Sylwester otrzymał 
w sumie nie standardowe 2200 złotych rabatu, ale aż 2750 złotych 
ponieważ wybrał cegły Porotherm Dryfi x, a do dachówkek Koramic 
i cegieł Terca wybrał oryginalne akcesoria i zaprawy... 
A dzięki temu, że jego dom powstał z trwałych i naturalnych 
materiałów z ceramiki, na zakończenie budowy dostał Certyfi kat 
Trwałego Domu, potwierdzający wysoką i ponadczasową wartość 
swojego nowego domu.

Pytania i inspiracje

W aplikacji pan Sylwester uzyskał wiele odpowiedzi 
na nurtujące go pytania. Jakich materiałów użyć, 
gdzie je kupić, jak właściwie je wykorzystać, 
a nawet, gdzie znaleźć najlepszą ekipę budowlaną. 
Sam udzielił wielu cennych komentarzy i porad, 
co zostało docenione przez innych użytkowników, 
którzy nadali mu tytuł eksperta. Pan Sylwester 
znalazł również wiele inspiracji, które pomogły 
mu w budowie domu jego marzeń.



Ściągnij aplikację i dołącz do budującej społeczności!

*Aktualnie obowiązująca wartość rabatu dostępna jest w regulaminie oraz na www.budogram.pl
 Lista punktów sprzedaży biorących udział w programie znajduje się także na www.budogram.pl

Dziennik budowy

Dzień po dniu pan Sylwester z żoną 
dokumentowali budowę swojego domu 
na różnych etapach. Inni użytkownicy 
mogli „lajkować” ich zdjęcia, komentować 
je, dawać rady bądź zadawać pytania. 
Dziś pan Sylwester z żoną mają wspaniałą 
pamiątkę z budowy domu: od fundamentów 
po dach. I satysfakcję z wybudowania
własnego domu.

Geolokalizacja

Kiedy pan Sylwester włączył usługę 
lokalizacji, od razu wiedział, kto w jego 
sąsiedztwie też się buduje. W ten sposób 
zawsze łatwiej było podejrzeć coś u sąsiada 
i vice versa. Razem buduje się raźniej.
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Wienerberger

Poznaj ekspertów

Kompleksowe rozwiązania 

Wienerberger jest największym na świecie pro-
ducentem ceramicznych materiałów budow-
lanych. Firma założona w 1819 roku obecnie 
posiada ponad 220 zakładów w 30 krajach. Wie-
nerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., będąca 
częścią globalnej korporacji Wienerberger AG, 
istnieje na polskim rynku od 1995 roku i jest kra-
jowym liderem wśród producentów ceramicznych 
cegieł konstrukcyjnych, dachówek oraz cegieł 
klinkierowych.

Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, 
łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, doce-
nianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką. Misją 
Wienerberger jest tworzenie nowoczesnego budownictwa przy-
jaznego dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Efektem takiego 
podejścia jest projekt e4 Brickhouse, czyli koncepcja budynku 
niemal zeroenergetycznego. Realizacja projektu rozpoczęła się  
w 2010 roku. Modelowy dom został zaprojektowany i wybu-
dowany we współpracy z grupą ekspertów w 2012 roku. e4 Brick- 
house spełnia restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej dla sektora 
budowlanego dotyczące zużycia energii, które wejdą w życie  
w 2020 roku. Projekt Brickhouse został oznaczony symbolem e4, 
który określa cztery istotne dla firmy obszary:

 energy (energia): efektywny energetycznie model domu;
 environment (środowisko): materiały budowlane przyjazne dla 

środowiska i stosowanie odnawialnych źródeł energii;
 emotion and health (samopoczucie i zdrowie): przyjazny klimat  

i komfort życia; 
 economy (ekonomia): przystępne koszty budowy i eksploatacji.

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ma w Polsce sieć 
zakładów produkcyjnych, w których na bazie naturalnych skład-
ników (gliny i piasku) powstają ceramiczne cegły konstrukcyjne  
i stropy Porotherm, dachówki ceramiczne Koramic oraz cegły 
klinkierowe Terca.
Kluczowe produkty w portfolio Wienerberger: Porotherm, 
Koramic, Terca. 

Kompleksowe rozwiązania
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Ceramiczne pustaki, stropy i nadproża two-
rzą kompletny system do budowy ciepłe-
go domu. Główną zaletą tych produktów 
jest ich modułowość i komplementarność. 
W ofercie znajdują się różne modele pusta-
ków, w tym połówkowe i narożnikowe oraz 
wyposażone w tzw. kieszenie, wykorzysty-
wane przy murowaniu otworów na okna 
i  drzwi. Z materiałów Porotherm można 
wybudować ściany każdego rodzaju – ze-
wnętrzne: jedno-, dwu- i trójwarstwowe oraz 
wewnętrzne: nośne i działowe. Porotherm 
to szeroka gama rozwiązań do budowy 
domu, m.in. Porotherm Dryfix (murowanie 
na suchą zaprawę łączącą idealnie szlifo-
wane pustaki), Porotherm AKU (pustaki do 
budowy ścian wewnętrznych, łączące do-
skonałe parametry izolacyjne i akustyczne), 
Porotherm EKO+ (pustaki do budowy domu 
energooszczędnego) oraz stropy Porotherm 
(najnowocześniejsze rozwiązanie gęstoże-
browego stropu ceramicznego). 

Cegły klinkierowe i elewacyjne, kształtki i płyt-
ki klinkierowe oraz gotowe mieszanki zapraw 
tworzą kompletne rozwiązanie do trwałego 
i estetycznego  wykończenia domu. Ponad 
200 kolorów i różnorodne struktury sprawia-
ją, że cegły Terca mają zastosowanie zarów-
no do budowy elewacji domu, ogrodzeń, 
kominów, małej architektury ogrodowej, jak 
i przy urządzaniu wnętrza domu, np. jako 
dekoracja ściany czy materiał do  budowy 
kominka. 

Ceramiczne dachówki, akcesoria ceramicz-
ne oraz nieceramiczne akcesoria techniczne 
tworzą kompletne rozwiązanie do ułożenia  
trwałego i solidnego dachu. Bogate wzornic-
two i kolorystyka dachówek stanowią najob-
szerniejszą ofertę dostępną na rynku. Bogaty 
wybór produktów Koramic daje możliwość 
dopasowania dachówki do charakteru każ-
dego obiektu. Tradycyjne modele takie jak 
klasyczna, zaokrąglona karpiówka idealnie 
pasują do budowy domów jednorodzin-
nych. Praktyczna i uniwersalna dachówka 
Renesansowa Alegra 9 zaskakuje pięknem 
linii. Jest niezwykle wydajna – na metr dachu 
potrzebne jest tylko 9 sztuk. Natomiast ory-
ginalny i nowoczesny kształt dachówki Ac-
tua doceniają inwestorzy szukający niekon-
wencjonalnych rozwiązań. Wysokiej jakości, 
szlachetne dachówki ceramiczne w połącze-
niu z akcesoriami technicznymi gwarantują 
trwałość dachu i odporność na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Rozwiązania 
ścienne

Rozwiązania 
dachowe

Rozwiązania 
klinkierowe

Światowy 
lider ceramiki 
budowlanej
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Innowacyjne technologie

Historia firmy Wienerberger zaczyna się w 1819 roku, 
w którym 28-letni wówczas Alois Miesbach (1791- 
-1857) zakłada swoją pierwszą cegielnię zlokalizowa-
ną na południe od Wiednia. To początek już prawie 
200-letniej historii firmy, która na przestrzeni lat stała 
się największym światowym producentem cegieł.

Często podróżując, Alois Miesbach wcześnie odkrył możliwości, ja-
kie dawało przemysłowe wypalanie cegieł. W ciągu zaledwie kilku lat 
zbudował najnowocześniejszą cegielnię w Monarchii Austriackiej. Wy-
nalazł nowe piece, w 1835 roku stworzył maszynę do przemysłowego 
formowania cegły i opracował technologię produkcji cegieł elewacyj-
nych w specjalnych kolorach oraz produkował rury do odwadniania 
i zaopatrywania w wodę. 
Trzy decyzje młodego przemysłowca nadały kierunek firmie Wiener-
berger. Miesbach rozpoczął eksploatację złóż gliny na obrzeżach 
Wiednia na skalę przemysłową. Następnie zainwestował w kopalnie 
węgla, by – jak powiedział – zapewnić „dobry gorący ogień” w swoich 
piecach. Później rozpoczął szybką ekspansję, budując szereg fabryk, 
by zaopatrywać w cegły całą Monarchię Austro-Węgierską. 
W momencie śmierci Miesbacha w 1857 roku firma miała 9 cegielni 
oraz kilka kopalni węgla. Rozpoczęła także działalność w sektorze 
konstrukcyjnym, budując zarówno domy mieszkalne, jak i budynki 
użyteczności publicznej w Wiedniu. Duża część zabudowy XIX-wiecz-
nego Wiednia powstała dzięki materiałom ceramicznym pochodzą-
cym z cegielni Wienerbergera. 
Następcy Miesbacha wprowadzili firmę na giełdę wiedeńską, na której 
notowana jest od 1869 roku i cieszy się dziś doskonałą opinią na mię-
dzynarodowych rynkach finansowych. Perspektywiczne spojrzenie, 
które towarzyszyło firmie od jej początków, było i nadal jest podstawą 
stałego, międzynarodowego wzrostu.  

Rozpoczęta w 1819 roku historia firmy Wienerberger opierała się na 
jednym prostym produkcie – cegle. Dzisiaj Wienerberger to znacznie 
więcej niż cegły. To międzynarodowa firma, która  myśli nie  tylko  
w kategoriach produktu, ale także kompleksowych rozwiązań dla bu-
downictwa, jednocześnie przykładając ogromną wagę do kształtowa-
nia krajobrazu architektonicznego i do wysokiej kultury budownictwa. 
Wyrazem tej troski jest międzynarodowy konkurs dla architek-
tów –  Brick Award, w którym nagradzane są najciekawsze, inno-
wacyjne i  doskonałe jakościowo obiekty powstałe z materiałów 
ceramicznych: cegieł konstrukcyjnych, dachówek ceramicznych 
czy cegieł klinkierowych. Począwszy od 2004 roku, konkurs od-
bywa się co dwa lata, a jego otwarta formuła pozwalająca na 
uczestnictwo obiektów zrealizowanych nie tylko z wykorzysta-
niem materiałów ceramicznych marki Wienerberger promuje 
ideę architektury ceramicznej. Więcej informacji i inspiracji na: 
http://www.wienerberger.com/brick-award

200 lat doświadczeń 

200 lat doświadczeń
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Połączenie innowacyjnych technologii i dwustuletniej tradycji 
czyni z Wienerberger technologicznego lidera jakości na polskim 
rynku z trzema wyróżniającymi się grupami produktów. Są to ce-
ramiczne cegły konstrukcyjne i stropy Porotherm, cegły klinkie-
rowe Terca oraz dachówki ceramiczne Koramic.

1995
Pierwszą inwestycją był zakup i całkowita modernizacja cegielni 
w Lęborku w woj. pomorskim, w której rozpoczęto produkcję 
pustaków Porotherm. W ciągu kolejnych 6 lat uruchomiono za-
kłady produkcyjne, m.in. w Zielonce k. Warszawy, Honoratce 
k. Konina, Częstochowie oraz w Dobrem.

2002
W Jankowej Żagańskiej oraz Toruniu – najnowocześniejszej  
fabryce w Europie Środkowo-Wschodniej – firma Wienerber-
ger rozpoczęła produkcję ceramicznych cegieł klinkierowych 
Terca, oferując tym samym swoim klientom kompleksowe roz-
wiązania do budowy ścian ceramicznych.

2003
W sierpniu w Honoratce k. Konina rozpoczął działalność zakład 
produkujący belki stropowe Porotherm, dzięki czemu oferta 
firmy została poszerzona o łatwy w montażu, systemowy strop 
ceramiczny.

2004 
Rozpoczęcie produkcji dachówki było przełomowym momen-
tem w  rozwoju biznesu w Polsce. Firma Wienerberger roz-
szerzyła portfolio swoich produktów o ceramiczne dachówki 
Koramic, kupując zakład zlokalizowany w Kunicach k. Legnicy 

(woj. dolnośląskie). Od tego czasu oferta firmy to komplek-
sowe rozwiązania do budowy całego domu z  naturalnych 
materiałów ceramicznych: od ścian, przez stropy, aż po ce-
ramiczny dach.

Lata 2005-2008
Jest to czas intensywnego rozwoju i inwestycji firmy w Pol-
sce. W 2007 roku modernizacji został poddany jeden z naj-
starszych zakładów w  Lęborku oraz fabryka w Dobrem. 
Uruchomiona została też druga linia produkcyjna cegieł 
klinkierowych w Toruniu. Rok 2007 przyniósł także decyzję 
o  inwestycji w nowoczesny zakład produkcyjny ceramicz-
nych cegieł poryzowanych, w Oleśnicy, w województwie 
świętokrzyskim.

2009
Firma Wienerberger wprowadziła do oferty cegły szlifowane 
oraz technologię Porotherm Profi – system murowania na 
cienką spoinę. Szlifowanie cegieł Porotherm pozwoliło uzy-
skać perfekcyjnie gładką powierzchnię łączenia oraz diame-
tralnie przyspieszyło prace murarskie, przez co budowa stała 
się znacznie łatwiejsza i bardziej ekonomiczna.

2010
Firma Wienerberger jako pierwsza wprowadziła na polski 
rynek Porotherm Dryfix – innowacyjną technologię łączenia 
szlifowanych cegieł za pomocą suchej zaprawy. Technologia 
sprawdzona wcześniej i stosowana z powodzeniem w innych 
europejskich krajach, jak Austria czy Czechy, zrewolucjoni-
zowała proces budowy ścian.

Wienerberger w Polsce
Wienerberger działa na polskim rynku od prawie 18 lat.
Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w roku 1995. Jako czołowy
producent ceramicznych materiałów budowlanych dostarcza nowoczesne
rozwiązania pozwalające na prowadzenie inwestycji w sposób zgodny z najwyższymi 
światowymi standardami. 
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Idea domu ceramicznego e4  
Koncepcja e4 to odpowiedź firmy Wienerberger na wymagania 
dotyczące odpowiedzialnego, energooszczędnego i zdrowego 
budownictwa realizowanego przy jednoczesnym wysokim po-
szanowaniu środowiska i dbałości o komfort życia człowieka.
Wyznacznikami tej koncepcji domu są cztery obszary ważne 
z punktu widzenia człowieka i środowiska, w którym żyje: ener-
gia, ekonomia, ekologia (dbałość o środowisko) oraz emo-
cje (czyli świadomość i komfort zamieszkiwania w zdrowym 
domu). 

Kompleksowa – ujmująca wszystkie aspekty dotyczące bu-
dowy, eksploatacji i komfortu życia mieszkańców – koncepcja 
ceramicznego domu e4 opiera się na zastosowaniu solidnych, 
trwałych i energooszczędnych ścian zewnętrznych z pustaków 
ceramicznych (oszczędność energii). Kolejnymi istotnymi kryte-
riami są: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (ekologia 
i środowisko), przystępne koszty budowy i eksploatacji (ekono-
mia) oraz wysoki komfort życia (zdrowy mikroklimat mieszkania). 
Dwa podstawowe filary koncepcji e4, czyli ceramiczne ściany 
Porotherm i wykorzystanie energii odnawialnej, gwarantują 
spełnienie standardu e4. 

Kto dziś buduje swój dom ekonomicznie pod względem energetycznym, ten nie tylko oszczędza na kosztach ogrze-
wania. Ma on też swój wkład w zmniejszaniu efektu cieplarnianego i zmian klimatu.

Dom w koncepcji e4 
Standard przyszłości

Dom w koncepcji e4
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energia 

Wydajność energetyczna w domu ceramicznym e4 osiągana 
jest dzięki redukcji strat energii cieplnej w połączeniu z nowo-
czesnymi technologiami i systemami grzewczymi (w tym po-
zwalającymi na produkcję energii przez budynek). Zminimalizo-
wanie strat energii zapewniają jednowarstwowe ściany wybu-
dowane z  pustaków ceramicznych Porotherm produkowanych 
przez firmę Wienerberger, np. z wbudowaną izolacją termiczną 
z wełny mineralnej. Gwarantują one na tyle wysoką ochronę 
cieplną budynku, iż nawet zimą może być on energetycznie 
samowystarczalny. 
Energia grzewcza pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych po-
przez zastosowanie systemów, takich jak kolektory słoneczne 
oraz panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę 
(pelety) itp. Możliwe są także takie rozwiązania, w których dom 
produkuje nawet więcej energii, niż jej zużywa. 

W Austrii zbudowano pierwszy 
w Europie ceramiczny „dom przy-
szłości” z ceramicznymi ścianami 
jednowarstwowymi firmy Wiener-
berger, w którym 100% potrzebnej 
energii pochodzi ze źródeł odna-
wialnych. Ceramiczny dom e4 już 
teraz spełnia wysokie wymagania 
UE (Dyrektywa 2010/31/EU) doty-
czące energooszczędności w bu- 
downictwie, które będą obowią-
zywać od 2020 r. 

emocje i zdrowie

Dom to miejsce, w którym żyjemy, odpoczywamy i spędzamy z ro-
dziną większość wolnego czasu. Chcemy, żeby był zaprojekto-
wany optymalnie dla naszej rodziny i na tyle trwały, by służył nam 
i kolejnym pokoleniom. Satysfakcja z mieszkania w domu ciepłym, 
cichym i zdrowym w dużej mierze zależy od zastosowania w nim 
odpowiednich materiałów. Ceramika jest idealnym materiałem, 
z  którego można budować nie tylko energooszczędnie, ale rów-
nież zdrowo i ekologicznie. Materiały ceramiczne zapewniają naj-
wyższą jakość powietrza w domu, a ze względu na swoją wysoką 
pojemność cieplną zapobiegają przegrzewaniu się pomieszczeń 
latem. Koncepcja ceramicznego domu e4 umożliwia inwestującym 
rodzinom zaprojektowanie swojego wymarzonego domu dokładnie 
według indywidualnych wyobrażeń i potrzeb, także poprzez zasto-
sowanie cegły jako elementu wykończenia wnętrz. 

ekologia i środowisko

Dbałość o środowisko to zarówno wykorzystanie ekologicznych 
materiałów budowlanych, jak i stosowanie odnawialnych źródeł 
energii. Ceramika, jako materiał w pełni naturalny, niezwykle 
trwały i przyjazny środowisku, w 100% spełnia kryteria materiału 
ekologicznego. Pozwala na stworzenie i utrzymanie bardzo ko-
rzystnego mikroklimatu wewnątrz domu. 
Wykorzystanie energii słonecznej, biomasy czy źródeł hydroter-
malnych do ogrzewania domu, ciepłej wody, wentylacji domu 
czy jego chłodzenia pozwala oszczędzać paliwa kopalne oraz 
eliminować emisję szkodliwego CO2 do atmosfery.

ekonomia

Właściwie wyważony koszt budowy, utrzymania i bieżącej kon-
serwacji budynku jest podstawą idei domu e4. Ciepłe i trwałe 
mury z ceramiki i innowacyjne technologie budowania w połą-
czeniu z nowoczesnymi systemami grzewczymi czy wentylacyj-
nymi gwarantują, że zarówno koszty budowy, jak i późniejszej 
eksploatacji domu będą dla nas przewidywalne. Dom e4 zapew-
nia minimalne koszty konserwacji i rozsądny poziom wydatków 
na energię, co stanowi kolejny, niezwykle istotny element kom-
fortu życia. 

Pomysłem projektantów domu we-
gług idei e4 było obrócenie dachu 
na bryle budynku w kierunku słońca. 
Dzięki temu, pomimo zorientowanej 
na północ, podłużnej działki wy-
korzystano efektywnie kolektory 
słoneczne.

Dom w koncepcji e4 
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Znany od wieków materiał zyskuje dzisiaj nowy wyraz. Oddany 
w  ręce poszukujących nowych środków wyrazu projektantów, 
staje się tworzywem przełamującym chłód nowoczesnej archi-
tektury. Klinkier zestawiony ze stalą, szkłem, wielkimi płaszczy-
znami nowoczesnych okładzin elewacyjnych dodaje budynkom 
przyjaznego wyrazu. Drobne elementy użyte w dużych realiza-
cjach architektonicznych nadają im bliską człowiekowi skalę 
i stają się dobrym łącznikiem nowoczesności z tradycyjnym 
budownictwem. 

Geometryczne formy współczesnej architektury domagają się odpowiedniego wykończenia elewacji. Za-
daniem materiału jest często podkreślenie kubicznej bryły. Nowoczesny klinkier sprosta tym wymaganiom. 
Zarówno kształt elementów uwypuklony przez spoiny, jak i kolorystyka pomoże wydobyć urodę form, a nie-
rzadko stać się dominującym rozwiązaniem estetycznym. 

Klinkier i dachówki kreują elewację

Ceramiczne innowacje

Nowe myślenie o środkach artystycznego wyrazu idzie 
w kierunku kontrastowego zestawiania materiałów.

Ceramiczne innowacje
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Nowa cegła 
Innowacyjne wykorzystanie gliny jako materiału wykończenio-
wego, jakim jest klinkier, idzie w kilku kierunkach. Wprowadza 
się dzisiaj nowe kolory cegieł, eksperymentuje z różnorodnymi 
kształtami i wymiarami. Efekty tych poszukiwań zawsze jednak 
pozostają wierne swojemu budulcowi, czyli ceramice. Cegły 
w nowych, często zaskakujących barwach czy sposobach wy-
kończenia powierzchni zachowują wymiary typowe dla tradycyj-
nych cegieł. Z kolei cegły o innowacyjnych formatach – wydłu-
żonego prostopadłościanu czy też cegły modułowe, wśród któ-
rych największa jest wielokrotnością najmniejszej –  nawiązują 
do swojego pochodzenia typowymi dla ceramiki kolorami i fak-
turami. Nowe barwy i wymiary są także inspiracją do odważniej-
szego zestawiania materiałów na elewacjach. Pokazują, jak uży-
wając tradycyjnego materiału, można udanie eksperymentować 
z kolorem i formą.
Proces nadawania nowych barw nie zmienia właściwości klin-
kieru. Nietypowe, do tej pory niekojarzące się z cegłą kolory uzy-
skuje się poprzez ich glazurowanie. Spieczona z nimi warstwa 
szkliwa ma taką samą trwałość jak tradycyjny klinkier.   

Małe elementy – duże płaszczyzny
Synonimem nowoczesnej architektury jest prostota kształtów 
i  form. Klinkier doskonale wpisuje się w tę estetykę. Małe ele-
menty dają możliwość układania ich na elewacji w nieskończo-
nej liczbie wariantów, które podkreślą kubiczność nowocze-
snych brył budynków. Z drugiej strony dzięki drobnym elemen-
tom, odpowiednio ułożonym czy zestawionym kolorystycznie, 
elewacje zyskują nowy wymiar – przestrzenną plastyczną formę, 
którą dodatkowo może podkreślić światło czy też sąsiedztwo 
innych materiałów. Małe elementy, jakimi są cegły klinkierowe, 
pozwalają równeż wykorzystać je do wykończenia zaokrąglo-
nych naroży budynku i ścian biegnących po łuku. Gdy kąt zagię-
cia nie jest duży, nie jest konieczne używanie droższych cegieł 
kształtowych.   



10

Wienerberger

Geometria górą
Moda na geometryczne proste kształty wygenerowała także 
nowy kształt dachówki. Płaskie dachówki o wykroju prostokąta są 
pierwszym typem dachówki o kształcie niezwiązanym historycznie 
z tym pokryciem. Podążają za nim również odmienne od tradycyjnych 
barwy dachówek, np. czarna angoba czy bardzo modny obecnie 
antracyt. Jednak nawet tradycyjna, ceglasta czerwień zastosowana 
w tej formie przybiera innowacyjny wygląd. Kształt dachówki 
w  połączeniu z  tradycyjnym kolorem pozwala też zgrać ten typ 
pokrycia z nowoczesnymi materiałami elewacyjnymi, podczas gdy 
w wypadku dachówek tradycyjnych takie połączenie mogłoby być 
zgrzytem estetycznym. 

Odpowiedź na nową architekturę dachu
Dachówka prostokątna jest jednym z  nielicznych materiałów coraz 
śmielej stosowanych na dachach o nietypowych kształtach, które 
często wynikają z poszukiwania nowych form bryły i  usytuowania 
domu na niewielkiej działce. Dachy pulpitowe kryjące przeważnie 
domy z  przełamaną bryłą, dachy kolebkowe i półkolebkowe, 
wielopołaciowe na rozbudowanych bryłach w  sposób najbardziej 
efektowny eksponują atuty dachówki ceramicznej. Znajdują one swoje 
zastosowanie również jako pokrycia dachów o typowych kształtach, 
ale wzbogaconych lukarnami o uproszczonej formie. 

Nowy kontekst dla elewacji 
Siła porządkująca dachówki prostokątnej przenosi się również na 
ściany. Elementy elewacji – takie jak stolarka otworowa, detale 
architektoniczne czy materiały zastosowane do jej wykończenia 
– niezależnie od swojej wielkości wprowadzają nowy ład, scalają 
się w harmonijną całość. Stosunkowo duże wymiary dachówki 
sprawiają, że na dachu widoczne są jedynie poziome podziały 
– ich regularność nadaje elewacji rytm.  

Nowa dachówka – nowe możliwości 
Chociaż wszystkie dachówki można montować również na 
ścianach domów, to jednak najlepiej w tej roli sprawdzają się 
nowoczesne, płaskie dachówki zakładkowe.
„Zejście” pokrycia z dachu na ścianę to nowy trend w kreowaniu 
elewacji domów i myśleniu o materiałach wykończeniowch. 
W takim rozumieniu  produkty przekraczają granice miejsc, do 
których zostały pierwotnie przypisane. Zastosowanie pokrycia 
dachowego w roli okładziny elewacyjnej to właśnie przykład 
takiego innowacyjnego projektowania. Dachówka kryjąca 
pionowe płaszczyzny jest również efektem poszukiwania dla 
ścian nowych struktur i faktur. Użyta na ścianie zmienia odbiór 
zarówno ściany, jak i dachówki, uplastyczniając płaszczyznę 
i dodając jej ciepła. 

Ceramiczne innowacje
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Układanie dachówki prostokątnej
Dachówka prostokątna pozwala na znacznie szybsze pokrycie  
dachu. Duże wymiary płaskiej Actuy 10 – 47,4 x 28,5 cm – sprawia-
ją, że na pokrycie metra kwadratowego potrzeba jedynie 10,5 szt. 
Umożliwiają układanie dachówki prosto lub z przesunięciem o pół 
dachówki. Dzięki zamkom mają dużą regulację długości krycia. 

Ekspert radzi:Montaż na ścianie
Sposób montażu dachówki na ścianach elewacyjnych jest w dużej 
mierze analogiczny jak na dachu, gdyż elewację możemy potraktować 
jako dach o kącie nachylenia 90 stopni. Niezbędne jest wykonanie 
konstrukcji spodniej z łatami, na których zawieszone będą dachówki. 
Należy odpowiednio zaprojektować całą ścianę i  dostosować 
konstrukcję elewacyjną do charakterystyki przegrody zewnętrznej. 
Dlatego przy takim projekcie ważne jest dokładne rozrysowanie detali 
przez architekta. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, wskazane 
jest mocowanie każdej dachówki. 

Ściana jako instalacja
Niewielki wymiar dachówek ma jeszcze jeden atut – można je 
układać tak, by możliwe było zamontowanie w wykończonej 
nimi ścianie oświetlenia LED-owego. Lampy LED nadają jej 
nowy wymiar, uplastyczniają ją, a także podkreślają urodę da-
chówek na elewacji. Ich montaż na różnych wysokościach spra-
wia, że taki budynek staje się niepowtarzalnym obiektem. 
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Działka i projekt

Decyzja dotycząca wyboru miejsca zamieszkania jest jedną z poważniejszych, jakie podejmujemy w swoim 
życiu. Od lokalizacji domu zależy styl życia rodziny, budowanie społecznych więzi i przyjaźni. Zanim jednak 
powstanie dom, czeka nas załatwienie wielu spraw. 

Ważne decyzje, niezbędne formalności

Pierwsze kroki do własnego domu

1. Kupujemy działkę

Pierwszą, a zarazem kluczową decyzją, przed którą staje inwe-
stor, jest wybór odpowiedniej działki pod budowę domu. Tę warto 
wybierać, gdy mamy już sprecyzowaną wizję co do projektu 
domu. Dzięki temu łatwiej będzie dobrać odpowiedni rozmiar 
i kształt działki.

Wizja lokalna
  W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na sąsiedztwo 
działki. Warto sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się na 
przykład zakłady produkcyjne czy hałaśliwe warsztaty, które 
mogłyby zakłócać spokój domownikom w ciągu dnia lub powo-
dować uciążliwą emisję zanieczyszczeń bądź wzmożony ruch 
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samochodowy. Dobrze też upewnić się w urzędzie gminy, czy 
w najbliższym czasie nie planuje się w pobliżu wybranej działki 
budowy, która mogłaby przysłonić piękne widoki z okna.

  Trzeba się upewnić, czy działka ma dostęp do drogi publicznej 
– jest to niezbędny warunek uzyskania pozwolenia na budowę. 
Dobrze też sprawdzić stan drogi i wziąć pod uwagę, jak będzie 
wyglądał dojazd do działki zimą – gdy utrudnią go obfite opady 
śniegu. 

  Kolejną ważną sprawą jest kształt i wielkość działki. Przyjmuje 
się, że dla domu jednorodzinnego minimalna wygodna po-
wierzchnia to 700 m². Aby można było swobodnie zlokalizować 
na niej dom, szerokość działki powinna wynosić co najmniej 
16 m.

  Przed zakupem działki należy też sprawdzić grunt. W razie wąt-
pliwości, które mogą wskazywać na to, że dany grunt utrudni 
budowę fundamentów, warto zlecić wykonanie badania geo-
technicznego, które pozwoli uniknąć późniejszych problemów.  

Wybierając działkę, przyjrzyjmy się okolicznym domom. Je-
śli będziemy chcieli wybrać projekt domu z elewacjami ce-
glanymi lub z dachem pokrytym dachówkami ceramicznymi, 
warto sprawdzić, jak wpisze się on w otoczenie. Usytuowa-
nie domu w spójnym architektonicznie krajobrazie podniesie 
jego rangę. 

2. Wybieramy projekt 

Budowa domu nie może się obejść bez projektu. Do wyboru 
mamy dwa rozwiązania – zakup projektu gotowego lub zlecenie 
wykonania projektu indywidualnego. 

Z katalogu
  Wybór jest na tyle duży, że każdy inwestor z pewnością znajdzie 
dom odpowiedni do swoich potrzeb. Realizacja zamówienia nie 
trwa zwykle dłużej niż trzy tygodnie. Taki projekt zawiera infor-
macje o szacowanych kosztach budowy domu czy zalecanych 
materiałach – od razu więc wiadomo, z czym trzeba się liczyć 
podczas jego realizacji. W wielu przypadkach można też zoba-
czyć zdjęcia budynków wybudowanych na podstawie wybra-
nego projektu gotowego. 

  Ważną zaletą projektów gotowych jest ich cena – są one bowiem 
o wiele tańsze (standardowy koszt to około 2000 zł) niż projekty indy-
widualne. Projekt gotowy wymaga jednak adaptacji do konkretnej 

Dokumenty pod lupą
  Należy się dowiedzieć, jak wygląda uzbrojenie działki – na bu-
dowę kanalizacji czy sieci gazowej trzeba będzie długo czekać 
lub ponosić wysokie koszty doprowadzenia mediów. Aktualny 
wykaz dostępnych mediów można sprawdzić w urzędzie gminy. 

  Stan prawny działki sprawdzimy, zapoznając się dokładnie z jej 
księgą wieczystą – sprzedający powinien nam udostępnić jej 

odpis. Znajdziemy w niej informacje o tym, kto jest jej właści-
cielem, czy jest obciążona hipoteką lub np. służebnością drogi 
koniecznej.

  W wydziale architektury urzędu gminy zapoznamy się z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znaleźć 
tam można m.in. informacje o przeznaczeniu terenu, możliwo-
ściach kształtowania jego zabudowy i ograniczeniach z tym 
związanych. 

W planach zagospodarowania przestrzennego możemy 
zetknąć się z ograniczeniami dotyczącymi przyszłej zabu-
dowy, które wpłyną na nasze decyzje dotyczące wyboru, 
np. kształtu i kąta nachylenia dachu. Dach kryty dachówka-
mi w  konkretnym kolorze może okazać się niemożliwy 
do realizacji.
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Formalności

działki i potrzeb inwestora. Adaptacja polega też na dostosowa-
niu projektu do wymagań wynikających z warunków zabudowy 
lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za tę 
usługę trzeba dodatkowo zapłacić.

  Warto również wiedzieć, że projekt gotowy jest projektem ar-
chitektoniczno-budowlanym. Aby stał się projektem budowla-
nym, który dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę, 
wymaga wykonania planu zagospodarowania działki. Generuje 
to dodatkowe koszty, które należy doliczyć do ceny projektu. 

Projekt na zamówienie
Projekt indywidualny zawiera zwykle kompletną dokumentację nie-
zbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest on również odpo-
wiedzią na wszystkie potrzeby inwestora. Umożliwia mu wybór nie 
tylko bryły budynku czy rozmieszczenia pomieszczeń, ale także po-
zwala realizować najśmielsze oczekiwania. W tym przypadku nie ma 
też mowy o ustępstwach – projekt powstaje tak długo, aż sprosta 
oczekiwaniom inwestora. Za te udogodnienia trzeba jednak sporo 
zapłacić – ceny projektów indywidualnych uzależnione są m.in. od 
renomy pracowni architektonicznej, wielkości domu, stopnia skom-
plikowania bryły oraz od wymagań stawianych projektantowi. Warto 
mieć na uwadze, że koszt projektu, tak samo jak jego wykonanie, 
rozkłada się w czasie – najpierw płaci się za opracowanie koncepcji, 
później kolejną sumę przy odbiorze projektu. Dodatkowo możemy 
zlecić projektantowi nadzór autorski nad wykonaniem.

Jaki dom – parterowy czy z poddaszem użytkowym?
To podstawowy dylemat inwestorów stających przed wyborem 
projektu. Wybór rodzaju domu będzie wpływał na jego wygląd, 
koszt budowy oraz funkcjonalność.

Dom parterowy jest z reguły niższy i bardziej rozłożysty niż ten 
z poddaszem użytkowym, dzięki czemu łatwiej wpisuje się w oto-
czenie. Warto go wybrać, jeżeli zależy nam na niezbyt dużej po-
wierzchni – wówczas będzie on miał ładną, zwartą bryłę. Jeśli jego 
powierzchnia ma być duża, przyjmuje on kształt litery L, T bądź U, 

W projekcie przewidziana jest technologia budowy ścian 
zewnętrznych. Zmiana w trakcie realizacji nie zawsze jest 
możliwa. Dlatego już na tym etapie należy wybrać najlepsze 
rozwiązanie.
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przez co wzrastają koszty budowy i trudniej go odpowiednio zlo-
kalizować na działce. W domach parterowych wszystkie pomiesz-
czenia użytkowe znajdują się na parterze – ma to duże znaczenie, 
jeśli zamieszkają w nim osoby starsze. W takim domu trudniej jed-
nak zapewnić dopływ odpowiedniej ilości światła naturalnego do 
wszystkich pomieszczeń. 
Domy parterowe o zwartej bryle są stosunkowo łatwe w budowie, 
również wykonanie dachu jest mniej skomplikowane, gdyż pod-
dasze nieużytkowe nie wymaga doświetlenia, czyli montażu okien 
połaciowych. Odchodzi też konieczność wykonywania nośnego 
stropu i koszt budowy schodów.

Domy z poddaszem użytkowym, nawet te o dużej powierzchni, 
mają zwartą bryłę. Taki dom łatwiej więc usytuować na małej 
działce niż parterowy, gdyż część jego pomieszczeń znajduje się 
na kondygnacji. Domy z poddaszem użytkowym umożliwiają też 
lepsze doświetlenie wszystkich pomieszczeń światłem natural-
nym i otwierają mieszkańcom dalsze widoki na otoczenie. Podział 
domu na parter i poddasze pozwala wyodrębnić dwie czytelne 
strefy – dzienną (na dole) i nocną (z sypialniami, na górze). Dom 
z poddaszem użytkowym wymaga jednak wykonania schodów, 
co podnosi koszt budowy. Konieczny jest także montaż okien da-
chowych, które optymalnie doświetlą pomieszczenia na poddaszu. 
Należy też pamiętać, że skosy poddasza ograniczają przestrzeń 
pomieszczeń i utrudniają dostęp do ich skrajnych części. 

3. Niezbędne formalności  

  Jeśli działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza zabudowę 
jednorodzinną, można wystąpić o pozwolenie na budowę. 

  Jeżeli jednak działka zlokalizowana jest na obszarze, dla którego nie 
sporządzono planu, należy w pierwszej kolejności uzyskać decyzję 
o warunkach zabudowy. Wniosek o uzyskanie warunków wraz z wy-
rysem z mapy zasadniczej lub – w przypadku jego braku – z mapy 
ewidencyjnej oraz oświadczeniem z lokalnych przedsiębiorstw po-
twierdzającym możliwość uzbrojenia działki w  planowane media 
składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na wydanie 
decyzji czeka się zwykle dwa miesiące. Po uzyskaniu warunków za-
budowy należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę
Wniosek o jego wydanie składa się w starostwie powiatowym, 
a  dokładniej w wydziale architektury i budownictwa. Do wnio-
sku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć 4 egzemplarze 
projektu budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli 
była konieczna) oraz oświadczenie inwestora o posiadaniu ty-
tułu prawnego do działki. Do wniosku dołączyć należy również 
zaświadczenia projektantów o przynależności do regionalnych 
izb branżowych oraz uzgodnienia (z Zakładu Uzgodnienia Doku-
mentacji Projektowej w sprawie projektu przyłącza energii elek-
trycznej, projektu przyłącza wody i kanalizacji czy projektu gazo-
wego), opinie, a także pozwolenia wymagane szczególnymi prze-
pisami prawa (np. dotyczącymi budowy na obszarach objętych 
ochroną przyrody). Pozwolenie na budowę powinno być wydane 
w ciągu 65 dni. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy odcze-
kać dwa tygodnie do jej uprawomocnienia się. Po zakończeniu 
wszelkich formalności można rozpocząć budowę.

W projektach mamy propozycję wykończenia elewacji i wy- 
boru materiału pokryciowego. Warto utrzymać ten sam kolor 
i wzór klinkieru oraz dachówki ceramicznej. Gotowych projek-
tów, w których zastosowano wszystkie rozwiązania firmy Wie-
nerberger, szukaj na www.wienerberger.pl/projekty-domow
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Wybór fachowców

Spełnienie tych kilku kryteriów sprawi, że będziesz mógł być dum-
ny ze swojego domu oraz szczęśliwy, że poniesione koszty i wysi-
łek włożony w jego powstanie opłaciły się.
Jeśli dom jest profesjonalnie zaprojektowany i zbudowany zgodnie 
z najlepszą sztuką, będzie ci o tym w przyjemny sposób przypomi-
nał – odwdzięczając się niskimi rachunkami za ogrzewanie, funk-
cjonalnością, komfortem mieszkania i wypoczynku. 

Jak znaleźć rzetelnych wykonawców?
Wbrew pozorom wcale nie jest ich mało. Nasi budowlańcy poczy-
nili ogromny krok do przodu. Dużo się uczą, przechodzą specja-
listyczne szkolenia, unowocześniają wyposażenie. Oczywiście są 
wciąż wyjątki od reguły i czasem słychać jeszcze narzekania na  

Profesjonalizm i rzetelność pod lupą

Znajdź i zatrudnij fachowców

Piękny nowy dom to marzenie większości rodzin. Aby udało się je zrealizować, przede wszystkim należy 
podejść do tego z rozsądkiem – szukać optymalnego projektu, wybrać sprawdzoną technologię, zatrudnić 
fachową ekipę i – jak przystało na poważnego inwestora – doprowadzić budowę do szczęśliwego finału.

budowlańców, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom tych, któ-
rzy ich zatrudniają. Oto kilka sposobów na odnalezienie fachow-
ców z klasą:

  referencje – namiary na solidnych fachowców przekazywane są 
między inwestorami, podobnie zresztą jak przestrogi co do nie-
kompetencji innych. Warto zatem popytać wśród znajomych, któ-
rzy niedawno budowali lub remontowali dom. Być może zatrudniali 
wykonawców godnych polecenia i dadzą ci do nich kontakt;

  rozmowa wstępna – gdy masz już numer do szefa ekipy, zasta-
nów się, o co chciałbyś go zapytać. Do takiej rozmowy trzeba się 
odpowiednio przygotować. Dowiedz się zatem, ile lat firma działa 
na rynku, czy pracowała także poza granicami kraju, czy ma 
dyplomy i certyfikaty ukończenia szkoleń prowadzonych przez 
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Ekspert radzi:

Szkolenia dla wykonawców
Specjaliści Wienerberger uczą każdej nowej technologii, która jest 
wprowadzana na rynek. Nasi doradcy techniczni pokazują więc, jak 
łatwo i szybko wybudować dom, wykorzystując najnowszy system 
murowania na sucho Porotherm Dryfix. Szkolenia adresowane są 
zarówno do doświadczonych ekip budowlanych, jak i początkują-
cych murarzy. 
Tylko z samego systemu Porotherm Dryfix firma przeszkoliła już setki 
fachowców! Uczestnicy szkoleń poznają zalety murowania w tym in-
nowacyjnym systemie, a w części praktycznej biorą udział w kon-
kursie murarskim i zdobywają dyplomy potwierdzające uczestnictwo 
w szkoleniu. Każdy uczestnik może pod okiem wykwalifikowanych 
fachowców z firmy Wienerberger sprawdzić możliwości nowego 
systemu i postawić własną ściankę. Udział w szkoleniach jest bez-
płatny.
Szukaj wykonawców, którzy odbyli szkolenia z murowania w syste-
mie Porotherm Dryfix!

Więcej informacji:
Konsultacje Techniczne
tel. +48 22 514 20 20, konsultacje.techniczne@wienerberger.com
Fachowe doradztwo techniczne znajdziesz też na stronie: 
www.wienerberger.pl w zakładce „Kontakt z nami”.

Kilka rad dla szukających  
firm wykonawczych

  Poszukiwanie firmy wykonawczej rozpocznij najpóźniej zimą, 
wówczas jest szansa, że wybrana ekipa będzie jeszcze dyspo-
nować wolnymi terminami na sezon wiosenny.

  Wybieraj firmę działającą w pełni legalnie – posiadającą oprócz 
adresu, numeru telefonu, strony internetowej i adresu e-mail 
także numer REGON. 

 Unikaj firm, które chcą pracować na czarno.

  Spisz z wykonawcą szczegółową umowę. Powinna zawierać za-
kres wszystkich zlecanych prac oraz podany koszt każdej usługi. 
Co ważne, nie wolno zapomnieć o wpisaniu terminu rozpoczęcia 
i zakończenia robót budowlanych, trzeba także zastrzec konse-
kwencje i stopień odpowiedzialności firmy za przekroczenie ta-
kiego terminu czy zniszczenie materiałów, na przykład przez ich 
nieprawidłowe murowanie. 

  Płać za usługę dopiero po zakończeniu prac, gdy stwierdzisz, że 
zostały przeprowadzone poprawnie. 

  Miej świadomość, że profesjonaliści znają wartość swojej pracy 
i z reguły nie są najtańsi na rynku.

instytuty i firmy budowlane. Sprawdzaj za każdym razem, czy 
pracownicy, którzy zdobyli te dyplomy, są jeszcze zatrudnieni. 
Może się bowiem zdarzyć, że po podwyższeniu kwalifikacji roz-
stali się z firmą – co również jest sygnałem ostrzegawczym. Pa-
miętaj –  certyfikaty ukończenia szkoleń powinny być możliwie 
najbardziej aktualne. Technologie budowlane wciąż bowiem 
ewoluują, ale także wymagania dotyczące budowy domów 
ulegają zaostrzeniu;

  wizyta w siedzibie – dobre firmy mają przeważnie swoje siedziby. 
Będąc tam, można zapoznać się na żywo z wykonawcami i skon-
frontować informacje przeczytane w ogłoszeniu bądź na stronie 
internetowej ze stanem rzeczywistym. Warto zobaczyć, jakim 
sprzętem dysponują wykonawcy. Dobrze jest też przyjrzeć się, 
jak pracuje ekipa, odwiedzając na przykład aktualnie realizowaną 
inwestycję.

Zapytaj producenta
Szukając ekipy wykonawczej, warto sprawdzić, czy producent sys-
temu, w którym zamierzasz budować dom, dysponuje listą autory-
zowanych wykonawców. Jeśli nie, może udostępnić ci adresy firm, 
które zostały przez niego przeszkolone. Najlepsi producenci, jak 
firma Wienerberger, organizują profesjonalne szkolenia dla wyko-
nawców i dbają, by ich produkty nie trafiały w przypadkowe ręce. 
Do dyspozycji budowlańców, ale także twojej, są materiały instruk-
tażowe oraz doradcy techniczni gotowi przyjść z pomocą w razie 
jakichkolwiek wątpliwości związanych z budową.

Wstępny kosztorys
Tak ważnego zagadnienia jak wybór materiału do budowy domu 
nie pozostawiaj wykonawcom. Powinieneś poprosić o przedsta-
wienie wstępnego kosztorysu prac. Możesz też potargować się co 
do ceny robocizny, zwłaszcza że murowanie np. w systemie Po-
rotherm Dryfix jest mniej pracochłonne niż tradycyjne, więc i cena 
powinna być niższa. Profesjonaliści przedstawią również dokładny 
harmonogram prac, w którym określone będzie, ile czasu zajmą 
poszczególne etapy. Zaprezentują ponadto wstępny kosztorys 
robót.

Inspektor poda pomocną dłoń
Jeśli obawiasz się, że nie zdołasz poświęcić budowie tyle czasu, 
ile trzeba, zatrudnij inspektora nadzoru. Nie musi on towarzyszyć 
robotnikom przez cały czas trwania budowy. Wystarczy, że bę-
dzie zjawiał się w kluczowych jej momentach, aby dopilnować, 

Opinie o firmach budowlanych można przeczytać na licz-
nych forach budowlanych. To bardzo cenne źródło wiedzy 
dla przyszłego inwestora.

czy wszystko przebiega zgodnie z zasadami, i dokonać odbioru 
poszczególnych etapów robót. Wpisem do dziennika budowy po-
świadczy zgodność stanu faktycznego z projektem.
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Budujemy z ceramiki

Glina to surowiec znany ludzkości od wieków. Wytwarzane z niej ceramiczne elementy służące do budowy 
domów solidnie zapracowały na swoją renomę. Nikogo nie dziwi, że ten sprawdzony przez setki, a nawet 
tysiące lat materiał budowlany nadal jest chętnie stosowany.  

Ciepło, trwałość, bezpieczeństwo

Siła ceramiki

Wysoką trwałość materiały ceramiczne zawdzięczają przede 
wszystkim wybieranym z dbałością złożom gliny wykorzysty-
wanej do ich produkcji.

 Najnowocześniejsze materiały budowlane, jakimi są produkty Wiener-
berger, skupiają w sobie wszystkie najlepsze cechy ceramiki, nato-
miast innowacyjne technologie ich produkcji wydobywają ze współ-
czesnych cegieł nowe walory.  

Zdrowie i bezpieczeństwo
Materiały ceramiczne to niewątpliwie jeden z najzdrowszych istnieją-
cych materiałów używanych w budownictwie, ponieważ są wykonane 
z naturalnych surowców – gliny i wody. Cegła ceramiczna, wypalana 
w temperaturze blisko 1000°C, jest bezpieczna dla zdrowia i wolna 
od alergenów.
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Wysoka temperatura wypału gwarantuje, że materiał jest suchy i od-
porny na rozwój grzybów. Materiały budowlane z ceramiki działają 
także jak naturalna klimatyzacja w budynku. Wysokie właściwości 
akumulacji ciepła i termoizolacyjne (np. cegieł) powodują, że budynki 
z ceramiki w naturalny sposób utrzymują ciepło zimą, a latem panuje 
w nich przyjemny chłód. Domy z cegieł ceramicznych są odporne 
na czynniki atmosferyczne, jak np. wiatr, ale nadal „oddychają”, 
czyli zapewniają swobodny przepływ pary wodnej w murze, 
uniemożliwiający skraplanie i gromadzenie się w nim wilgoci. 
To chroni budynek przed stratami ciepła, ale także zapewnia zdrowy, 
przyjemny mikroklimat we wnętrzu. Ta naturalna właściwość ścian 
ceramicznych sprawia, że domy są wolne od pleśni, grzybów czy 
innych szkodliwych mikroorganizmów, a zatem są higieniczne 
i zdrowe. Ceramiczne ściany domu zapewniają optymalną ochronę 
przed hałasem, a produkty na ściany o podwyższonej izolacyjno-
ści akustycznej, jak Porotherm 25/37.5 AKU, mogą być stosowane 
nawet na terenach o dużym natężeniu uporczywych dźwięków, np. 
w okolicach lotnisk. Produkty ceramiczne zapewniają najwyższą 
ochronę przed ogniem. Wypalone w wysokiej temperaturze opierają 
się działaniu ognia wiele godzin. W przypadku pożaru nie wydzielają 
żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji. Budynki z ceramiki są 
też bezpieczne. Trwałość i wytrzymałość mechaniczna cegieł cera-
micznych powoduje, że stosuje się je nawet na terenach zagrożo-
nych silnymi burzami czy trzęsieniami ziemi.

Ekonomiczne rozwiązanie
Żywotność budynków wykonanych z materiałów ceramicznych 
– cegieł czy dachówek – sięga setek lat, dlatego ich wartość ryn-
kowa utrzymuje się z upływem czasu. Inwestycja w dom z ceramiki 
pozwala uzyskać korzystną cenę przy ewentualnej jego sprzedaży. 
Naturalna ceramika zastosowana w budynku zapobiega takim nie-
korzystnym zjawiskom, jak wietrzenie, gnicie, próchnienie, pora-
stanie glonami czy inwazje insektów. To pomaga ograniczyć koszty 
utrzymania i konserwacji domu do minimum. Materiały ceramiczne, 
szczególnie te najnowocześniejsze i stanowiące kompletne, łatwe 
i elastyczne systemy, pozwalają na uporanie się z budową w krótkim 
czasie. To  oszczędza czas i pieniądze. Najbardziej innowacyjne 

ceramiczne systemy do budowy, jak Porotherm Dryfix, są produ-
kowane z najwyższą dokładnością (do 0,3 mm), która zapewnia ich 
idealne dopasowanie, ograniczając ilość zaprawy do minimum. 
Najnowsze, cienkowarstwowe, suche zaprawy zupełnie pozba-
wione wody umożliwiają prowadzenie prac budowlanych również 
zimą (do -5°C), co skraca czas budowy i pozwala oszczędzić ma-
teriały. Produkty ceramiczne mają szeroki wachlarz funkcji oraz 
zastosowań i mogą być wykorzystane na ścianach, elewacjach, 
dachach, a także elementach małej architektury czy ścieżkach 
w ogrodzie. Materiały ceramiczne pozwalają oszczędzać koszty 
energii. Optymalne właściwości akumulacyjne cegieł umożliwiają 
dziś budowę efektywnych energetycznie domów – od energoosz-
czędnych po nawet niemal zeroenergetyczne (więcej na stronie 6). 
Materiały ceramiczne mogą być ponownie wykorzystane na wiele 
różnych sposobów: pełne produkty w nowych budynkach lub 
do renowacji, do budowy barier dźwiękowych i umocnień grobli/
wałów przeciwpowodziowych, jako podbudowa ulic czy ścieżek, 
produkty przetworzone (zmielone) jako pokrycie obiektów spor-
towych – kortów tenisowych czy bieżni lekkoatletycznych. Długa 
żywotność produktów z ceramiki, możliwości ich ponownego 
zastosowania czy recyklingu powodują, że koszty użytkowa-
nia budynków z cegły, rozłożone na wiele lat, obniżają się.

Ekologia i efektywność energetyczna
Ceramiczne materiały wspomagają proces odzyskiwania energii. 
Ich wybitne właściwości akumulacyjne i termoizolacyjne pomagają 
osiągnąć znaczną redukcję kosztów energii. Naturalne ceramiczne 
cegły mogą być stosowane we wszystkich możliwych koncepcjach 
domów energoefektywnych, jak domy pasywne, energooszczędne, 
niskoenergetyczne czy solarne. Materiały ceramiczne mają właści-
wości przepuszczające parę wodną, „oddychające” i  regulujące 
wilgotność. To oszczędza energię, ponadto latem i zimą redukuje 
emisję CO2. Energia zużywana w procesie wypalania cegieł cera-
micznych jest rozłożona w czasie dzięki długoletniej żywotności 
ceramicznych materiałów budowlanych. Dla inwestorów budują-
cych zgodnie z wymogami ekologii znaczenie ma również to, że 
produkty ceramiczne są w 100% naturalne – wykonane z natural-
nych surowców: gliny i wody.  
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Państwo Agnieszka i Stanisław wymarzyli sobie dom nowocze-
sny o białych, wykończonych gładkim tynkiem elewacjach z du-
żymi przeszkleniami otwierającymi widok na zieleń podmiejskiej 
działki. Miał on jednocześnie spełniać podstawowy wymóg 
dotyczący współczesnego budownictwa jednorodzinnego, ja-
kim jest energooszczędność. Nasi inwestorzy postawili więc na 
ekonomię, ale też czas i jakość. Wybrali projekt gotowy, w któ-
rym przewidziano budowę ścian w technologii jednowarstwo-
wej. Eksperci z firmy Wienerberger doradzili im wybudowanie 
ścian z ceramiki poryzowanej w najnowocześniejszym wariancie 
Porotherm 44 EKO+ Dryfix. Ściany o wysokich parametrach 
termicznych bez konieczności ich docieplenia, gwarancja kom-
fortu życia w budynku o zdrowym mikroklimacie, jaki daje cera-
mika, a ponadto szybka i czysta budowa były wystarczającymi 
argumentami do podjęcia decyzji.  

Podstawowym parametrem ścian jednowarstwowych jest ich wysoka izolacyjność termiczna. Ponieważ 
ściana jednowarstwowa to mur wybudowany z jednej warstwy cegieł otynkowanych z zewnątrz i od środka, 
jej wysokie parametry cieplne w dużym stopniu zależą od zastosowanego materiału ściennego. Doskonałym 
wyborem jest ceramika poryzowana.

Ceramika poryzowana nie potrzebuje docieplania

Wystarczy jedna warstwa

Ściana jednowarstwowa
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Współczynnik przenikania ciepła U przez ściany z cegieł  
Porotherm 44 EKO+ o grubości 44 cm, murowanych na zaprawę 
Dryfix, wynosi 0,23 W/(m2.K). Od 2014 roku wymagania stawiane 
ścianom dopuszczają współczynnik U nie wyższy niż 0,25 W/(m2.K).

Rosnące ceny energii, a także coraz bardziej restrykcyjne przepisy 
dotyczące ochrony cieplnej wznoszonych obecnie budynków spra-
wiają, że energooszczędne budowanie staje się dzisiaj standardem. 
O  tym, czy dom będzie miał niskie zapotrzebowanie na energię,  
w  dużej mierze decydują przegrody zewnętrzne, w tym również 
ściany, które mają chronić przed ucieczką ciepła z wewnątrz. Drugim 
wymogiem czasów jest ekonomia i komfort budowania – chcemy 
budować taniej, przy użyciu mniejszej ilości materiałów, a ponadto 
szybciej, łatwiej i czyściej. Wszystkie te warunki pomoże nam speł-
nić nowoczesna, całkowicie sucha technologia budowy zewnętrz-
nych ścian jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Porotherm. 

Zastosowanie zaawansowanych technologicznie pustaków ceramicz-
nych w połączeniu ze specjalną zaprawą, np. do cienkich spoin, i opra-
cowaną techniką wznoszenia ścian, która pozwala uniknąć błędów wyko-
nawczych takich jak np. mostki termiczne, składa się na ostateczny efekt: 
ciepły mur niewymagający dodatkowych inwestycji w termoizolację. 

Zalety ceramicznych ścian jednowarstwowych Porotherm
  Ściany jednowarstwowe o grubości 44 cm (Porotherm 44 EKO +, 
Porotherm 44 Si) spełniają wymagania dotyczące izolacyjności  
termicznej.

   Budowa trwa znacznie krócej niż w przypadku innych technologii, 
a to dlatego, że cegły Porotherm są duże, a przy tym lekkie. Ich 
zużycie na 1 m2 wynosi maksymalnie 16 sztuk.

  Dom kosztuje mniej, bo odpada spory wydatek na ocieplanie, za-
oszczędzone pieniądze można zainwestować w nowocześniejszy 
system ogrzewania lub wentylacji. 

  Powierzchnie boczne cegieł są wyposażone w pióra i wpusty, dzięki 
czemu łatwo je zestawiać i co ważniejsze – nie trzeba wypełniać  
między nimi spoin pionowych.

  Łatwo w takiej ścianie osadzić okna – montując je po prostu 
w  ¹/³ grubości ściany. W przypadku ścian dwuwarstwowych, aby 
uniknąć mostków termicznych, okna najkorzystniej jest wysunąć 
poza lico muru (tzw. dynamiczny montaż), aby ościeżnice zostały 
dookoła otulone termoizolacją. Konsole do okien w ścianach ocie-
planych są bardzo drogie, a i wykonawcy każą sobie więcej płacić 
za takie osadzanie okien.

  Ściany „oddychają” – swobodnej dyfuzji pary wodnej nie hamuje  
np. stosowany do ocieplenia ścian dwuwarstwowych styropian.

  Ceramiczne mury jednowarstwowe dobrze akumulują ciepło wytwo-
rzone w pomieszczeniach i stopniowo je oddają. Nie ma więc efektu 
nagłego wychłodzenia wnętrz po przykręceniu grzejników, a mury po-
zostają ciepłe w dotyku. zaprawa

ceramiczne pustaki poryzowane

tynk

Ceramika poryzowana 
– materiał nieprzeciętny

Pustaki z ceramiki poryzowanej nazywanej też ciepłą powstają 
z naturalnej gliny z dodatkiem mączki drzewnej lub trocin. For-
muje się z niej poszczególne elementy, suszy, a następnie wy-
pala w temperaturze ponad 900°C. Podczas wypalania trociny 
ulegają spaleniu, powodując powstanie w strukturze materiału 
mikroporów wypełnionych powietrzem, które w dużym stopniu 
odpowiadają za właściwości termoizolacyjne ceramiki.

Drugim sposobem na zwiększenie izolacyjności cieplnej jest 
szczelinowa budowa wyrobów z ceramiki poryzowanej: precyzyj-
nie wypracowany układ drążeń wewnątrz pustaka, wydłużający 
drogę przepływu ciepła przez ścianę. Porowata struktura i szcze-
linowa budowa sprawiają, że pustaki są stosunkowo lekkie, co 
znacznie ułatwia murowanie. Wypalony materiał ceramiczny jest 
zupełnie suchy, dzięki czemu uzyskuje swoje parametry termiczne 
zaraz po wzniesieniu przegrody.
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Porotherm 44 EKO+ Dryfix 
– najszybszy sposób murowania ścian
Spośród wielu różnych wariantów budowania ścian jednowarstwo-
wych z pustaków Porotherm na szczególną uwagę zasługuje nowo- 
czesna technologia Porotherm Dryfix. Do wznoszenia ścian w  tej 
technologii używa się pustaków o szlifowanych powierzchniach 
wspornych, które wyróżniają się dużą dokładnością wymiarową. Do 
łączenia pustaków używa się cienkowarstwowej zaprawy do mu-
rowania na sucho, co zapewnia szybkie i czyste prace murarskie. 
Odpadają problemy typowe dla murowania na tradycyjnej zaprawie 
cementowo-wapiennej, takie jak mozolne rozrabianie jej z wodą, tro-
ska o zachowanie właściwych proporcji oraz pracochłonne nakłada-
nie zaprawy kielnią. W tej technologii muruje się kilkakrotnie szybciej, 
nanosząc zaprawę z puszki za pomocą pistoletu. Dzięki temu już po 
kilku godzinach ściana jest gotowa, a po 48 godzinach osiąga pełną 
wytrzymałość.

Zalety zaprawy Porotherm Dryfix
Zaprawa Porotherm Dryfix gwarantuje najcieńsze spoiny z możliwych, 
co znacząco wpływa na poprawę izolacyjności cieplnej ścian. Choć 
cienkie – są bardzo wytrzymałe i mur odznacza się solidnością.
Zaletą zaprawy Dryfix jest także to, że się nie marnuje. Nanosi się jej 
bowiem tylko tyle, ile trzeba. Reszta pozostaje w puszce, gotowa do 
dalszego użytku.
Jedna puszka zaprawy Porotherm Dryfix wystarcza na wymurowanie 
5 m2 ściany o grubości od 18,8 do 44 cm. Przy cieńszym murze 
zaprawy wystarczy na 10 m2. Na wymurowanie ścian średniej wielkości 
budynku jednorodzinnego potrzeba około 50 puszek zaprawy, która 
dostarczana jest w odpowiedniej ilości, w cenie cegieł.

Ochrona przed wilgocią
Cegły podczas przerw w murowaniu powinny być zabezpieczone 
przed wilgocią. Warstwa znajdująca się na wierzchu musi być zakryta 
folią, aby woda deszczowa nie dostawała się do drążeń cegieł. Gdy 
ściany budynku są już wymurowane, zabezpieczyć trzeba również 
otwory okienne w miejscu, gdzie w przyszłości będą parapety.

System Porotherm Dryfix – same korzyści
  Budowa ścian jednowarstwowych na zaprawie Porotherm Dry-
fix to praca zaskakująco czysta. Gotowe mury wyglądają wręcz 
sterylnie.

 Zaprawy nie trzeba rozrabiać w betoniarce. Jest gotowa do użycia.

  Aplikacja zaprawy odbywa się błyskawicznie. Wystarczy potrzą-
snąć, nacisnąć spust pistoletu i nanosić jej pasy na pustaki.

  Użycie zaprawy do murowania na sucho ułatwia też wznoszenie 
murów na wysokościach – nie trzeba wnosić wysoko ciężkich 
wiader z zaprawą.

  Porcja zaprawy Porotherm Dryfix do budowy średniej wielko-
ści domu jednorodzinnego mieści się w bagażniku samochodu 
osobowego. Placu budowy nie zajmują więc worki z zaprawą, 
a po jej zużyciu puste nie zaśmiecają go.

  Prace murarskie można prowadzić nawet w temperaturze 
do -5oC. Zima nie zaskoczy ani pracowników, ani inwestora.

  System Porotherm Dryfix obejmuje kompletny zestaw elemen-
tów do wznoszenia ścian, w tym cegły narożne i połówkowe, 
co dodatkowo skraca czas budowy.

Produkt nagrodzony
System Porotherm Dryfix został 
nagrodzony Złotym Medalem 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 
BUDMA 2011. 
 
Wyróżnienie to przyznawane jest wyrobom charakteryzującym się 
najwyższym poziomem jakości i nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi.

Jakie ściany można jeszcze zbudować 
z pustaków Porotherm?
Z pustaków Porotherm grubości 18,8, 25 i 30 cm można 

wznosić ściany konstrukcyjne, które będą wymagały ocieplenia, 
czyli dwu- lub trójwarstwowe. 
Ściany dwuwarstwowe ociepla się od zewnątrz, mocując mate-
riał termoizolacyjny do muru i wykonując na nim warstwę ele-
wacyjną. W ścianach trójwarstwowych ocieplenie osłania mur. 
Do murowania warstwy elewacyjnej ścian trójwarstwowych 
chętnie wykorzystuje się dekoracyjne i trwałe cegły klinkierowe 
dostępne w ogromnej gamie kolorystycznej i wielu ciekawych 
kształtach oraz fakturach.

Do tynkowania murów jednowarstwowych warto zas- 
tosować tynkarską zaprawę ciepłochronną Porotherm TO, 
która znacznie poprawia izolacyjność termiczną ścian.

Na zaprawę Porotherm Dryfix można wymurować wszyst-
kie ściany, od zewnętrznych jednowarstwowych po ściany 
działowe.

Ściana jednowarstwowa
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1. Przygotowanie podłoża pod pierwszą 
warstwę
Pierwszym ważnym krokiem jest wypozio-
mowanie fundamentów w miejscach, gdzie 
będą murowane ściany. Warstwę zaprawy 
wyrównującej nakłada się po ułożeniu pasów 
izolacji przeciwwilgociowej. 
Należy zadbać o właściwą konsystencję 
zaprawy. Po nałożeniu zaprawy jej nadmiar 
ściągamy za pomocą aluminiowej listwy.

3. Poziomowanie pierwszej warstwy 
pustaków
Po ułożeniu pierwszej warstwy cegieł ko-
rygujemy ich ustawienie w poziomie, co 
nie będzie już możliwe przy kolejnych 
warstwach murowanych na zaprawę Po-
rotherm Dryfix. Układane pustaki można 
wyrównywać, przy czym nie należy ich zbyt 
mocno wciskać w warstwę zaprawy. Im do-
kładniej wyrównana jest pierwsza warstwa 
pustaków, tym łatwiejsze jest wyrównanie 
kolejnych warstw. 

2. Układanie pierwszej warstwy
Pustaki pierwszej warstwy układa się bez-
pośrednio na wyrównanej warstwie za-
prawy cementowo-wapiennej o grubości 
minimum 1 cm, co zapewnia możliwość 
kontrolowania i  korygowania ustawienia 
cegieł w poziomie.
Poszczególne pustaki układa się wzdłuż 
sznura murarskiego i wyrównuje w  obu 
kierunkach za pomocą gumowego młotka 
i poziomnicy. 

4. Nanoszenie zaprawy
Zaprawę Porotherm Dryfix nanosi się 
dwoma równoległymi pasami, na oczysz-
czoną i zwilżoną powierzchnię szlifowanych 
cegieł. Szerokość każdego pasa wynosi 
około 3 cm. Zalecana odległość pasa od 
krawędzi pustaka to z kolei 5 cm. W przy-
padku murowania ścian działowych, których 
grubość nie przekracza 11,5 cm, wystarczy 
jeden pas zaprawy. W tym systemie spoin 
pionowych nie trzeba wypełniać.

5. Murowanie narożników
Aby prawidłowo wykonać narożniki, należy 
uzyć pustaków uzupełniających, połówko-
wych i narożnikowych. Wiązanie pustaków 
w narożniku każdej warstwy musi być obró-
cone o 90°, czyli prostopadle do pustaków 
warstwy poprzedniej.

6. Murowanie kolejnych warstw
Po naniesieniu zaprawy w ciągu maksymal-
nie 10 minut trzeba ułożyć cegły kolejnej war-
stwy muru. Należy tego przestrzegać, gdyż 
po tym czasie zaprawa straci właściwości 
wiążące. Trzeba więc jednorazowo nanosić 
jej tyle, żeby zdążyć z murowaniem. Puszką 
trzeba co jakiś czas wstrząsać, aby wymie-
szać jej zawartość. 
Cegieł nie można dosuwać do siebie po-
ziomo. Wpusty jednej muszą być wsunięte 
w wypusty drugiej. Pełną wytrzymałość muru 
uzyskujemy już po upływie 48 godzin po wy-
murowaniu.

W pistolecie musi zawsze 
znajdować się napełniona 
puszka, którą trzeba utrzymywać 

pionowo nad pistoletem. Przed pierw-
szym użyciem puszką należy wstrząsnąć 
dwudziestokrotnie i przykręcić ją do 
pistoletu. Następnie powinno się odkrę-
cić śrubę regulacyjną i nacisnąć spust 
pistoletu. 

Murowanie w systemie Porotherm 
Dryfix
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Produkty systemu Porotherm 44 EKO+ Dryfix potrzebne 
do budowy domu naszych bohaterów
 

Pustak uzupełniający 
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix

Pustak połówkowy 
Porotherm 44 ½ K EKO+ Dryfix

Zaprawa Porotherm Dryfix 
Dostarczana na budowę w odpowiedniej ilo-
ści wraz z pustakami. Pakowana w lekkie, 
poręczne puszki, aplikowana za pomocą spe-
cjalnego pistoletu. Posiada Aprobatę Tech-
niczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15- 
-8223/2010) potwierdzającą jej parametry.

Porotherm 44 EKO+ Dryfix
Pustak podstawowy do budowy ściany jed-
nowarstwowej, która nie wymaga docieple-
nia, o grubości 44 cm.
Doskonałe rozwiązanie dla domu ener-
gooszczędnego – U ściany otynkowanej 
termoizolacyjnym tynkiem Porotherm TO 
0,21 W/(m2.K) (bez tynku 0,23 W/(m2.K)). 
Na 1 m2 ściany wystarczy zaledwie 16 sztuk.

Pustak narożnikowy
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix

Jego długość odpowiada ¾ długości pu-
staka podstawowego. Pozwala na uzyska-
nie odpowiedniego przesunięcia murarskie- 
go bez przycinania pustaków, stosowany 
do prawidłowego wykonania narożników 
ściany jednowarstwowej.

Warto się przygotować
Do prawidłowego ułożenia i wy-
równania podłoża pod warstwy 

pustaków można wykorzystać zestaw 
składający się ze stojaków do poziomo-
wania z listwami prowadzącymi i  lasera 
ze statywem.
Do tynkowania gotowych ścian niezbędna 
będzie zaprawa tynkarska Porotherm TO 
o właściwościach termoizolacyjnych.

Pustaki pozwalające na uzyskanie prawidłowego przesunięcia w narożnikach. Służą rów-
nież do wykonania otworów okiennych i  drzwiowych –  posiadają specjalne kiesze-
nie, które umożliwiają docieplenie połączenia ściany ze stolarką okienną i drzwiową.

Ściana jednowarstwowa
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Alternatywne systemy budowy ścian jednowarstwowych Porotherm

Technologia cienkospoinowa Porotherm Profi
W tej technologii również używa się pustaków szlifowanych. Łączy się je natomiast na cienkowarstwową zaprawę Porotherm Profi. 
Podobnie jak technologia Dryfix jest ona czysta, ale nie tak szybka. W stosunku do technologii tradycyjnej gwarantuje ona oszczędność 
czasu pracy do 25%.

Technologie na zaprawę tradycyjną: Porotherm EKO+, Porotherm Si
Są to technologie murowania na tradycyjną zaprawę termoizolacyjną Porotherm TM. Pustaki używane w tych systemach nie są szlifowane, 
mają wysokość mniejszą od pustaków stosowanych w systemach Porotherm Dryfix i Porotherm Profi, po to żeby po nałożeniu warstwy za-
prawy gr. 12 mm osiągnąć moduły ścian o tej samej wysokości, czyli 250 mm.

Porotherm EKO+ to technologia najcieplejsza, szczególnie polecana do budownictwa energooszczędnego.
Porotherm Si ma podwyższone parametry termoizolacyjne, dlatego również można ją stosować w budynkach energooszczędnych.

W systemie Porotherm Dryfix ściany muruje się, łącząc na sucho pustaki o specjalnie szlifowanych powierzchniach wspornych.  
Wyróżnikiem tej technologii jest czysta budowa i bardzo szybki postęp robót. W stosunku do technologii tradycyjnej gwarantuje ona oszczęd-
ność czasu pracy do 50%. Można też skorzystać z innych technologii budowy ścian jednowarstwowych Porotherm. 

Porotherm 44 EKO+ 

Pustak Porotherm 44 EKO+ Profi

Porotherm 44 Si

Termoizolacyjna 
zaprawa 
Porotherm TM
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Cisza i komfort

Ściany wewnętrzne i nadproża 

Rolą ścian wewnętrznych jest funkcjonalne i akustyczne oddzielenie pomieszczeń. Najkorzystniej je wy-
budować z tego samego materiału co zewnętrzne. Ceramika pozwoli spełnić wszystkie wymogi stawiane 
ścianom wewnętrznym nośnym i działowym – zapewniają ciszę i bardzo dobry mikroklimat we wnętrzu. 

Ściany wewnętrzne w domach z cegieł Porotherm
Mury wykonane z ceramiki budowlanej odznaczają się znako-
mitą nośnością, wytrzymałością oraz wyjątkowo korzystną izo-
lacyjnością akustyczną. Ściany wewnętrzne lub międzylokalowe 
zbudowane z pustaków Porotherm w pełni spełniają obowiązu-
jące wymagania dotyczące ochrony przed hałasem. Warto też 
podkreślić, że ceramika jest materiałem, który dzięki absolut-
nej niepalności gwarantuje znacznie większe bezpieczeństwo 
w razie pożaru.

Ściany wewnętrzne nośne
Przenoszą obciążenia ze stropów i wyższych kondygnacji domu. 
Budowane są równocześnie ze ścianami zewnętrznymi. Wznosi 
się je z pustaków Porotherm 25 lub Porotherm 18.8. Bez względu 
na technologię łączenia (zaprawa Porotherm Dryfix, Porotherm 
Profi czy zwykła zaprawa) pustaki łączy się tylko na spoinę po-
ziomą. W miejscu połączeń pionowych występuje rozwiązanie 
„pióro i wpust”. 

Ściany działowe
Oddzielają poszczególne pomieszczenia, nie przenosząc przy 
tym żadnych obciążeń konstrukcyjnych. Mogą więc być cieńsze 
od ścian nośnych. Do ich wznoszenia przeznaczone są pustaki 
Porotherm 11.5 oraz Porotherm 8. Praca przy budowie ścian 
działowych z pustaków Porotherm trwa krótko, gdyż są one lekkie 
i mają duże rozmiary. 
Wszystkie pustaki Porotherm, również te do ścian działowych, 
są przystosowane do łączenia na pióro i wpust, co sprawia, że 
muruje się je tylko na spoinę poziomą, a to dodatkowo ułatwia 
i przyśpiesza pracę.

Ściany wewnętrzne i nadproża
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Porotherm 
25 Dryfix

Porotherm 
18.8 Dryfix

Porotherm 
11.5 Dryfix

Porotherm 
8 Dryfix

Pustaki Porotherm do budowy ścian wewnętrznych

Zasady wznoszenia ścian działowych Porotherm
Zasady budowy ścian nośnych wewnętrznych są podobne 
jak przy ścianach zewnętrznych. 

  Ściany działowe wznosi się po wymurowaniu ścian zewnętrz-
nych. Od podłoża musi oddzielać je pas papy lub grubej folii 
izolacyjnej z PCW. W przypadku, gdy budujemy w systemie 
Porotherm Dryfix, przy murowaniu ścian o grubości 11.5 lub 
8 cm nanosi się tylko jeden pas zaprawy szerokości 3 cm, 
umieszczając go w połowie grubości pustaków. Tu także wy-
konywane są jedynie spoiny poziome. Spoinę pionową robi się 
tylko w miejscu styku ściany działowej z nośną.

  Jeżeli ściany działowe nie są budowane jednocześnie z no-
śnymi, łączy się je z konstrukcyjnymi za pomocą kotew pła-
skich ze stali nierdzewnej. Kotwy mocuje się w spoinach po-
ziomych, w co drugiej warstwie. Ponieważ pustaki ścian no-
śnych i działowych mają identyczną wysokość, kotwy zawsze 
trafią w spoinę poziomą między pustakami.

nośnych działowych

Porotherm 
30 Dryfix

Należy pamiętać, iż kotwy – łączniki pustaków – powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej.

Zalety ścian wewnętrznych Porotherm
Ściany działowe z pustaków Porotherm są lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Z powodzeniem da się na nich wieszać 

bardzo ciężkie szafki i regały. Nie wymaga to stosowania drogich i nietypowych kotew. Dzięki dobrej izolacyjności akustycznej zapewnią 
poczucie intymności i spokoju.

Łączenie ścian wewnętrznych 
z zewnętrznymi jednowarstwowymi

  Ściany wewnętrzne w trakcie murowania przewiązuje się z ze-
wnętrznymi, dlatego ważne jest, żeby obie te ściany wznosić 
jednocześnie. Przewiązanie polega na tym, że oba mury zo-
stają tak połączone, że kolejne warstwy pustaków przeplatają 
się. Co druga warstwa ściany wewnętrznej „wchodzi” zatem 
w ścianę zewnętrzną.

  Alternatywnym sposobem łączenia jednowarstwowych ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych jest łączenie co drugiej warstwy pusta-
ków za pomocą stalowych łączników (kotew).

  Na styku warstw trzeba umieścić pas materiału termoizolacyjnego, 
na przykład styropianu. To pozwala uniknąć mostka termicznego, 
który mógłby pojawić się w tym miejscu. 
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Akustyka ścian wewnętrznych
Ściany, które oddzielają od siebie poszczególne pomiesz-
czenia w budynku, muszą zapewnić lokatorom komfort, 

a to oznacza między innymi, że powinny izolować hałas z zewnątrz 
lub z sąsiednich pomieszczeń. Liczy się więc ich wysoka izolacyjność 
akustyczna. Obrazuje ją wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej 
R’A1 wyrażana w decybelach (dB). Im wyższy, tym lepiej. 
Norma PNB-02151-3 zaleca, by współczynnik izolacyjności akustycz-
nej R’A1 dla ścian działowych w budownictwie jednorodzinnym był nie 
mniejszy niż 30 dB, a dla ścian działowych odgradzających zwykłe 
pomieszczenia od pomieszczeń sanitarnych – 35 dB. 
Ściany działowe z pustaków Porotherm 11.5 zapewniają izolacyjność 
akustyczną na poziomie R’A1 = 39 dB, a ściany z pustaków Porotherm 8 
– 37 dB.
Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych nośnych mieści się 
w przedziale 41-43 dB.
Jak widać, zarówno ściany nośne, jak i działowe znacznie przewyż-
szają wymagania akustyczne stawiane przez normę.

Hałas
– męcząca niedogodność

Otacza cię z każdej strony i czasem potrafi zmęczyć oraz rozdrażnić. 
Najlepiej wypoczywasz, gdy oderwiesz się od niego i możesz szukać 
ukojenia w ciszy. Hałas może mieć jednak różne natężenie, które da 
się wyrazić w decybelach (dB).
Przykładowo dźwięki o głośności przekraczającej 120 dB mogą po-
wodować ból.
Choć zdarzają się osoby o większej tolerancji na hałas, przeważnie 
dźwięki na poziomie 80-100 dB bardzo przeszkadzają w pracy i od-
poczynku. Najtrudniej wytłumić dźwięki o niskiej częstotliwości – na 
przykład dudnienie basowych głośników. Łatwiej poradzić sobie 
z dźwiękami o wysokiej i średniej częstotliwości. 

Pustaki Porotherm AKU – materiał na ciche ściany 
Izolacyjność akustyczna to jeden z podstawowych parametrów 
ścian wewnętrznych. Murowane przegrody muszą izolować przed 
przenikaniem hałasów – zarówno tak zwanych dźwięków po-
wietrznych, jak i uderzeniowych. Pustaki Porotherm 25/37.5 AKU 
stanowią znakomitą barierę powstrzymującą dźwięki, a  także 
mają doskonałą izolacyjność termiczną, więc nie wymagają do-
datkowego ocieplania. Mogą być zatem wykorzystywane do 
murowania wewnętrznych ścian międzylokalowych oraz oddzie-
lających mieszkania od stref nieogrzewanych w budownictwie 
mieszkaniowym. Znajdą też zastosowanie w budownictwie jed-
norodzinnym, np. do wznoszenia ścian oddzielających pomiesz-
czenia sanitarne (łazienki).
Dodatkową korzyścią, jaką oferują pustaki Porotherm 25/37.5 AKU, 
jest akumulacja ciepła przez zbudowane z nich ściany. Mury aku-
styczne stają się więc także buforami, które spowalniają wychła-
dzanie pomieszczeń po wyłączeniu ogrzewania. 

Murowanie ścian o podwyższonych właściwościach 
akustycznych
Do budowy ścian z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU używa się 
zwykłej zaprawy murarskiej. Oprócz spoin poziomych wykonywane 
są także spoiny pionowe. Tworzy się je poprzez wypełnienie zaprawą 
pionowych kieszeni powstających, gdy zestawi się parę pustaków. 

Porotherm AKU 25/37.5

Ściany wymurowane z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU 
osiągają wartość współczynnika R’A1 = 54 dB, a  więc 
spełniają wymagania obowiązującej normy z nadwyżką.

Poziom dźwięku, na jaki jest narażony współczesny 
człowiek w mieszkaniu/domu

Ściany wewnętrzne i nadproża
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Nadproża w ścianach jednowarstwowych

Czym jest nadproże?
Nadproże to element konstrukcyjny wykonywany nad otworem 
okna, drzwi lub bramy garażowej, w czasie murowania ściany.  
Ma on przenosić ciężar z wyższych partii muru i uchronić otwory 
w ścianie przed zawaleniem. Chcąc jak najbardziej skrócić czas 
budowy ścian, warto sięgnąć po nadproża prefabrykowane. 

Nadproża w systemie Porotherm
Przy budowie domu można wykonać nadproża monolityczne 
– z betonu i stali zbrojeniowej. To pracochłonna czynność. Tak 
robione nadproże wstrzymuje budowę dalszej części ściany do 
momentu, aż beton zwiąże, a trwa to czasem nawet kilka tygo-
dni. W systemie Porotherm nadproża robi się szybko i wygod-
nie, bo służą do tego prefabrykowane ceramiczne belki.
Mają one wysoką wytrzymałość na zginanie dzięki umieszczo-
nemu w  nich zbrojeniu. Ceramiczna obudowa sprawia, że po 
ułożeniu belek w ścianie lico muru zachowuje jednorodność ma-
teriałową – ceramika jest na całej jego powierzchni. To istotne 
dla trwałości tynku, który mógłby popękać na połączeniu róż-
nych materiałów. 
Belki mają długość od 75 do 325 cm. Ich szerokość, będąca po 
ustawieniu wysokością, dopasowana jest wymiarowo do wielko-
ści ceramicznych pustaków Porotherm. 
Zastosowanie prefabrykowanych belek nadprożowych Poro-
therm ułatwia pracę, jak również skraca czas budowy. Stosując 
je, nie trzeba przygotowywać betonu, budować deskowania, 
układać zbrojenia i czekać wiele dni, aż nadproże uzyska ocze-
kiwaną wytrzymałość.

Jak wykonać nadproże z belek Porotherm?
Do budowy nadproży w ścianach jednowarstwowych 
stosuje się belki Porotherm 23.8. Ustawia się je po 

4 lub 5, na sztorc – krótszym bokiem do góry. W ścianach działo-
wych lub wewnętrznych ścianach nośnych wykorzystuje się też 
niższe belki – Porotherm 14.5 lub Porotherm 11.5 – ustawiane 
płasko. Ceramiczne kształtki belek zawsze powinny być skiero-
wane na zewnątrz ściany. 

W zewnętrznych murach jednowarstwowych między belkami 
umieszcza się pas wełny mineralnej, aby nadproże miało zbli-
żoną izolacyjność termiczną do reszty ściany. W przeciwnym 
razie nadproże stanie się mostkiem termicznym, przez który bę-
dzie uciekać ciepło z budynku.

Belki ustawia się na ścianie, po wcześniejszym naniesieniu za-
prawy. Nadproży Porotherm 23.8 nie trzeba od spodu niczym 
podpierać. Jeden lub dwa stemple podpierające umieszcza się 
w otworach, gdy nadproże wykonywane jest z belek Porotherm 
14.5 lub Porotherm 11.5. Wszystkie belki muszą być odpowied-
nio oparte z każdej strony otworu.

Belki nadprożowe Porotherm dostarczane są na plac bu-
dowy w wiązkach spiętych stalową taśmą. Liczba sztuk 
w  wiązce zależy od typu belek nadprożowych. Należy 
składować je w zadaszonym miejscu. 

Zalety belek nadprożowych Porotherm 23.8
 Mają wysokość dostosowaną do wysokości cegieł Porotherm.

  Łatwo się je ustawia ręcznie, bez konieczności stosowania 
dźwigu.

 Zapewniają jednorodną, ceramiczną powierzchnię ścian.

 Mają stałą, wysoką nośność.

 Nie wymagają stemplowania ani nadmurówki.

  Są całkowicie wykonane fabrycznie – zapewniają prosty i szybki 
montaż na budowie.

  W przypadku stosowania w ścianie zewnętrznej można je szybko 
i łatwo docieplić materiałem termoizolacyjnym.

  Wraz ze ścianą z pustaków Porotherm stanowią jednorodne pod-
łoże pod tynk, co zapobiega pękaniu tynku na granicy nadproże/
ściana.
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Tysiące nowych inwestorów co roku wybiera je do swoich domów. 
Również państwo Agnieszka i Stanisław skorzystali z takiego roz-
wiązania. Podczas budowy przekonali się, że takie stropy są bar-
dzo wytrzymałe, ale też szybko się je montuje. Eksperci z firmy 
Wienerberger przedstawili także inne zalety takich stropów, mię-
dzy innymi dobrą izolacyjność akustyczną, a to ważny parametr 
w domu z dwiema kondygnacjami. Taki wybór pozwolił też na za-
kup materiałów na ściany i stropy od jednego producenta. Cera-
miczne stropy w ceramicznym domu to idealny wybór. 

Ceramiczne stropy Porotherm
Strop gęstożebrowy Porotherm zbudowany jest z belek nośnych 
i pustaków stropowych wypełniających przestrzenie między nimi. 
Od góry jest zalewany betonem (tak zwana warstwa nadbetonu). 
Nadbeton usztywnia strop.

Belki. To belki prefabrykowane, które są elementem nośnym 
stropu. Ich rdzeń zrobiony jest z betonu. Zakotwione jest w nim 
zbrojenie w formie kratownicy. Stopka belek jest ceramiczna. 
Dzięki temu spodnia strona stropu jest jednorodna pod wzglę-
dem materiałowym i stanowi znakomite podłoże do tynkowania. 
Belki dobiera się do wysokości pustaków. 

Mocny strop
Ceramiczny strop do ceramicznego domu

Pustaki. Stanowią wypełnienie układane między belkami. Wyso-
kość pustaków zależy między innymi od rozpiętości stropu i wy-
sokości belek. Im ta jest większa, tym grubsze muszą być pu-
staki. Dostępne są pustaki Porotherm o wysokościach 8, 15, 19 
lub 23 cm. Dostosowane są do rozstawu belek – 50 lub 62,5 cm. 
Mniejszy rozstaw belek zapewnia większą wytrzymałość stropu.
Maksymalna rozpiętość stropów Porotherm to 8 m. 

Dla stropów gęstożebrowych najlepszą reko- 
mendacją jest to, że są one wciąż najpopularniej- 
sze. Nic dziwnego – są solidne i trwałe, a przy tym 
łatwe w montażu. 

Stropy ceramiczne
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Podstawowe zasady montażu stropów Porotherm
  Belki stropowe rozmieszcza się w rozstawie 62,5 cm lub 50 cm 
i opiera na zaprawie wyrównawczej grubości minimum 2 cm. 

  Podpiera się je od spodu za pomocą stempli o regulowanej wyso-
kości.

  Pustaki Porotherm opiera się swobodnie na belkach. Nie jest do 
tego potrzebna zaprawa. Mają one specjalnie wyprofilowane za-
czepy, które pozwalają łatwo „zawiesić” je na belkach.

  Otwory pustaków, które będą znajdować się przy wieńcach, żebrach 
rozdzielczych lub otworach na schody, trzeba zasklepić zaprawą.

  Jeśli odległość między ścianami lub innymi podporami jest większa 
niż 4 m, poprzecznie do belek robi się jedno lub dwa zbrojone żebra 
rozdzielcze. Będą stanowić dodatkowe wzmocnienie.

  Podwójne belki lub żebra rozdzielcze powinny znajdować się w miej-
scach, w których projekt przewiduje murowane ściany działowe na 
stropie.

  Po ułożeniu belek i pustaków na stropie wylewa się warstwę nadbe-
tonu o grubości 4 lub 6 cm. Czasem przed betonowaniem na stropie 
kładzie się dodatkowe zbrojenie w postaci siatki stalowej – jeśli pro-
jekt przewiduje takie wzmocnienie.

Zalety stropów gęstożebrowych Porotherm
  Są łatwe do wykonania i nie trzeba do tego celu wynajmować 
dźwigu.

  Wszystkie elementy systemu znakomicie do siebie pasują, jak 
również do innych produktów Porotherm.

   Mają bardzo wysoką wytrzymałość konstrukcyjną i dużą no-
śność.

  Stropów Porotherm nie trzeba podpierać od spodu pełnym de-
skowaniem. Wystarczą jedynie rygle oraz stemple do podparcia 
belek. 

  Zapewniają jednorodną, ceramiczną powierzchnię stropów 
–  optymalny podkład pod tynk.

Jak ocieplić wieniec w ścianie 
jednowarstwowej?

Wieniec to żelbetowy element wzmacniający ściany. Biegnie po 
ich obwodzie, na wysokości stropu i jest wykonywany jednocze-
śnie z nim. W ścianach jednowarstwowych szczególnie ważne 
jest staranne ocieplenie wieńca, w przeciwnym razie zamieni 
się on w gigantyczny mostek termiczny, przez który będzie na-
stępowała utrata ciepła z wnętrza domu. Należy więc dążyć do 
tego, by współczynnik przenikania ciepła U ściany i wieńca był 
taki sam. Zapewni to warstwa materiału termoizolacyjnego. Pas 
izolacji musi mieć wysokość równą wysokości wieńca. Od  ze-
wnątrz osłonią go ceramiczne pustaki Porotherm o  grubości 
8 lub 11,5 cm. 

Architekci chętnie umieszczają w projektach stropy gęsto-
żebrowe Porotherm. Mają zaufanie do tego rozwiązania, 
które umożliwia wykonywanie stropów aż do 8 m. Często  
korzystają z materiałów do projektowania oferowanych  
przez producenta, w tym nakładek do oprogramowania ar-
chitektonicznego Porotherm CAD Studio dostępnych bez-
płatnie na www.wienerberger.pl. 

Porotherm 23/62.5

Porotherm 23/50

Belka stropowa 
Porotherm
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Rozwiązania klinkierowe

Klinkier to jeden z najzdrowszych materiałów, jakich można użyć 
na elewacji, wyprodukowany z naturalnych składników, wypalany 
w  wysokich temperaturach – suchy, wolny od alergenów i grzy-
bów. W zestawieniu z ceramiczną ścianą konstrukcyjną zapewnia 
wszystkie korzyści kompletnego domu ceramicznego.

Trwałość i odporność
Dzięki właściwościom naturalnego surowca, jakim jest glina, oraz 
wysokiej temperaturze wypału (powyżej 1000°C) klinkier charakte-
ryzuje się niską nasiąkliwością (do 6%) oraz wysoką mrozoodpor-
nością, co sprawia, że jest materiałem niezwykle trwałym – spraw-
dzonym przez wieki. Znaczenie dla jego trwałości ma także od-
porność tego materiału na ogień, korozję biologiczną i chemiczną. 

Klinkier

Siłą klinkieru jest jego trwałość i naturalne piękno. Dzięki temu nawet niewielki detal z tego materiału doda 
domowi urody, prestiżu i przełoży się na jego długowieczność.

Piękno i długowieczność

Zalety cegieł elewacyjnych
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Niezwykle ważną zaletą klinkieru jest trwałość koloru – nawet po 
upływie wielu lat pozostaje on bez zmian. 
Elewacja z klinkieru jest odporna na zabrudzenia. Gdy jednak osią-
dzie na niej kurz czy brud, łatwo utrzymać ją w czystości – by usu-
nąć zabrudzenia, wystarczy zmyć klinkierową elewację wodą. 

Szeroki zakres stosowania
Wyroby klinkierowe ze względu na swoją różnorodność można do- 
pasować do domu w każdym stylu. Łączą w sobie nowoczesność 
i tradycję, dzięki czemu sprawdzą się przy budowie i wykańczaniu 
każdego domu. Można nimi wykańczać zarówno budynki oraz ich 
otoczenie nawiązujące do tradycyjnej architektury, jak i te najbar-
dziej nowoczesne. Są doskonałe do wykonywania całych elewa-
cji, ich fragmentów lub tylko detali. Wykorzystuje się je również 
do wykańczania wnętrz – ścian działowych, posadzek, kominków, 
słupów i innych detali. Materiały klinkierowe stosuje się także przy 
budowie ogrodzeń i  kominów, które pasują szczególnie do da-
chów pokrytych dachówkami ceramicznymi. Są też niezastąpione 
przy wykonywaniu podjazdów, nawierzchni tarasów oraz przy bu-
dowie grillów ogrodowych.

Bogata kolorystyka
Szeroka gama kolorów, w jakiej dostępny jest klinkier, to w dużej 
mierze zasługa starannie wybranej gliny. W zależności od składu 
chemicznego glina może się wypalać na różne kolory, poczynając od 
bieli, żółci, poprzez wiele odcieni czerwieni, kończąc na czerni. No-
woczesne metody produkcji pozwalają na uzyskanie nietypowych 
efektów, np. cegły z szaro-srebrzystą poświatą, która kojarzy się 
z materiałem na elewację domu z przyszłości. Odpowiedzią na po-
trzeby nowoczesnych rozwiązań architektonicznych są cegły klinkie-
rowe angobowane warstwą uszlachetnionej gliny oraz glazurowane. 

Tego typu wyroby są równie trwałe jak cegły, których kolorystyka 
uzyskiwana jest w tradycyjny sposób. Po nałożeniu warstwy an-
goby lub szkliwa wypala się je, co sprawia, że nałożona warstwa 
spieka się z cegłą. Tą techniką można uzyskać cegłę w wyrazistych 
kolorach nietypowych dla tego materiału, np. niebieskim bądź zie-
lonym. Ciekawy rezultat daje także zastosowanie na elewacji cegieł 
z subtelnymi przebarwieniami, np. czekoladowo-cynamonowymi 
czy kasztanowo-rubinowymi. Taka delikatna gra kolorami pozwala 
zbudować efekt wielowymiarowej głębi. Wygląd powierzchni klin-
kierowych można urozmaicić również, dobierając do nich jeden 
z wielu kolorów spoin.

Faktura dla wymagających
Estetyczną zaletą klinkieru jest także jego faktura. Cegły mogą być 
gładkie, a nawet bardzo błyszczące. Cegły można także piasko-
wać, ryflować i odciskać na nich wzory figur geometrycznych. Cie-
kawą propozycją są również cegły ręcznie formowane, dostępne 
w bogatej palecie barw i faktur przypominających strukturę posta-
rzanego muru.

Kształtowanie wyglądu elewacji
Duża różnorodność wymiarowa wyrobów klinkierowych pozwala 
dowolnie kształtować wygląd wykańczanych nimi powierzchni. 
Na  ostateczny wizerunek elewacji klinkierowej wpływa również 
sposób ułożenia cegieł w murze. Do wyboru jest kilka możliwości 
przewiązań cegieł różniących się rysunkiem spoin.
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Rozwiązania klinkierowe

Dziś buduje się je głównie ze względu na piękną klinkierową elewację. Murowana ściana z klinkieru jest bo-
wiem właśnie tą trzecią warstwą ściany, obok warstwy nośnej i ocieplającej. Ten rodzaj ścian wykończonych 
klinkierem to propozycja dla osób wymagających, ceniących sprawdzone i solidne rozwiązania.

Ciepłe, ciche i solidne ściany 

Trzecia warstwa klinkierowa 

Dom na lata – było to marzenie pani Karoliny i pana Krzysztofa. 
Synonimem trwałości był dla nich dom z ceglaną elewacją. Urze-
czeni jej ciepłem w domach z południa Europy i chłodną elegancją 
w architekturze krajów niderlandzkich wybrali projekt domu, którego 
ściany zewnętrzne miały być wymurowane w technologii trójwar-
stwowej z warstwą elewacyjną wykonaną z cegły klinkierowej. Dla 
pani Karoliny i pana Krzysztofa ten wybór miał jeszcze walor prak-
tyczny – ściany niewymagające tynkowania ograniczą do minimum 
zabiegi konserwacyjne, w przyszłości pozwolą uniknąć kosztownych 
remontów. 

Każda z trzech warstw ściany ma inne zadanie. Wewnętrzna 
nośna przenosi ciężar własny oraz stropu i dachu, izolacyjna  
chroni dom przed ucieczką ciepła, a elewacyjna osłania ocie-
plenie i nadaje budynkowi ładny wygląd. 

Ściana trójwarstwowa
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Konstrukcja ściany trójwarstwowej

Warstwa nośna
Ma ona grubość od 18,8 do 30 cm. Można ją wymurować z pustaków 
o grubości 18,8; 25 lub 30 cm, łączonych na pióro i wpust. Do ich mu-
rowania można wykorzystać zaprawę Porotherm Dryfix lub zaprawę 
klejową Porotherm Profi, ale także zwykłą zaprawę cementowo-wa-
pienną. 

Warstwa ociepleniowa
Przeważnie robi się ją z wełny mineralnej lub styropianu, dwóch naj-
popularniejszych obecnie materiałów termoizolacyjnych. 
Wełna mineralna – jej główną zaletą w tym zastosowaniu jest wysoka 
izolacyjność cieplna oraz zdolność dyfuzji pary wodnej. Nie hamuje 
bowiem przepływu pary z ogrzewanego wnętrza poza dom. Do ścian 
trójwarstwowych najkorzystniejsze będą płyty półtwarde, powlekane 
jednostronnie welonem szklanym, który chroni przed wilgocią i wy-
wiewaniem wełnianych włókien.
Styropian – czyli polistyren ekspandowany. Styropianowe płyty są 
lżejsze, łatwiejsze do cięcia i mają zdecydowanie mniejszą nasiąkli-
wość. Styropian charakteryzuje się niestety niewielką dyfuzyjnością, 

Zalety ścian trójwarstwowych
  Mają bardzo dużą trwałość – dotyczy ona również koloru cegieł klin-

kierowych;

  zapewniają optymalną izolacyjność termiczną. Można ją zwiększać, 
stosując grubszy materiał termoizolacyjny, i w ten sposób osiągnąć 
planowany współczynnik przenikania ciepła U;

  elewacja jest odporna na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne;

  potrafią dobrze akumulować ciepło. Nagrzewają się powoli i długo 
trzymają temperaturę. Oddają ciepło dopiero, gdy we wnętrzach za-
cznie się robić chłodniej;

  mają znakomitą izolacyjność akustyczną, więc pod tym względem 
zapewniają domownikom maksimum komfortu;

  umożliwiają zbudowanie estetycznej elewacji klinkierowej, wysoko 
cenionej przez architektów i inwestorów;

 elewacje z klinkieru nie wymagają tynkowania;

  klinkieru nie trzeba niczym zabezpieczać ani poddawać okresowej 
konserwacji.

czyli gorszą przepuszczalnością pary wodnej. Ogranicza to „oddycha-
nie” ściany z ceramiki. Grubość warstwy termoizolacyjnej należy tak 
dobrać, aby współczynnik przenikania ciepła U przez całą ścianę nie 
przekroczył wartości 0,3 W/(m²·K). Taki wymóg stawia rozporządze-
nie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 
Dla przykładu, współczynnik przenikania ciepła U dla ściany z cera-
mic  nych pustaków poryzowanych grubości 25 cm, z ociepleniem 
z wełny 12 cm i elewacją klinkierową wyniesie około 0,23 W/(m²·K).

Warstwa elewacyjna
Ma ona spełnić dwie funkcje. Potrzebna jest do osłony termoizolacji 
przed czynnikami atmosferycznymi, ma także zapewnić budynkowi 
ładny wygląd. Elewacja to bowiem wizytówka domu. Dlatego właśnie 
tak popularne są ściany elewacyjne z  klinkieru, który odznacza się 
wyjątkową trwałością i znikomą nasiąkliwością oraz odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne. Jest też materiałem charakteryzującym się  
trwałością koloru, pełnym szlachetnego piękna.

warstwa elewacyjna z cegły klinkierowej

warstwa nośna z pustakówocieplenie
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Wznoszenie ścian trójwarstwowych

Murowanie ścian nośnych 
Budowa ścian nośnych przebiega w standardowy sposób. Wznoszone są na zaizolowanych 
przeciwwilgociowo fundamentach. Kolejne warstwy muruje się na mijankę (zachowując prze-
wiązanie murarskie), czyli tak, by elementy w poszczególnych warstwach były przesunięte 
względem siebie o około połowę swej długości. Murowanie odbywa się na spoinę poziomą 
– przy pustakach łączonych na pióro i wpust nie ma potrzeby wypełniania spoiny pionowej 
zaprawą. Nadproża nad oknami wykonuje się z belek Porotherm. Wieńce i nadproża nie mu-
szą być dodatkowo ocieplane, zostaną później i tak otulone warstwą termoizolacyjną.

Układanie ocieplenia
Po wymurowaniu ściany nośnej można przystąpić do układania termoizolacji. Najpierw 
w mur wbija się lub wkręca specjalne kotwy ze stali nierdzewnej z plastikowymi tarczkami 
dociskającymi lub umieszcza się kotwy w spoinach podczas murowania ściany konstrukcyj-
nej (co około 50 cm). Minimalna liczba kotew na 1 m² to 4 sztuki. Na nie nasadzane są płyty 
termoizolacji – szczelnie, żeby nie pozostały między nimi żadne puste przestrzenie. 

Murowanie warstwy elewacyjnej
W ostatniej kolejności muruje się ścianę elewacyjną z klinkieru. Podczas jej budowy kotwy 
wystające ze ściany nośnej umieszcza się w poziomych spoinach między cegłami. Tym sposo-
bem oba mury zostają ze sobą połączone. Przy ociepleniu wełną mineralną między nią a ścianą 
elewacyjną musimy pozostawić odstęp szerokości ok. 3-4 cm (tak zwaną szczelinę wentyla-
cyjną). Jej zadaniem jest umożliwienie osuszania warstwy elewacyjnej oraz powierzchni wełny, 
na której mogą zbierać się skropliny pary wodnej, zagrażając jej zdolnościom izolacyjnym. 
W dolnej strefie ściany elewacyjnej trzeba zrobić wtedy wloty do szczeliny – przydadzą się 
do tego specjalne wąskie puszki wentylacyjne, które umieszcza się między cegłami, co kilka-
dziesiąt centymetrów (np. w co czwartej spoinie pionowej). W ten sam sposób robi się wyloty 
w górnej strefie ściany danej kondygnacji. 
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Murowanie komina
Już na etapie budowy ścian ze-

wnętrznych muruje się komin, szczególnie 
jeśli stanowi on fragment ściany zewnętrznej. 
Wybierając kolor klinkieru na komin, warto 
pamiętać o dobraniu go pod kątem koloru 
dachówki ceramicznej, którą pokryjemy dach, 
i ogrodzenia, tak aby wszystkie ceramiczne 
elementy współgrały ze sobą.

Przykłady prawidłowo 
ukształtowanych spoin

Staranne  
spoinowanie

  Wypełnianie spoin w gotowym murze zależy od zaprawy, jaką stosujemy. Dobrym roz-
wiązaniem jest zakup zaprawy, która służy do murowania i jednoczesnego spoinowa-
nia. Dzięki temu obie czynności wykonuje się przy użyciu jednego materiału, co po-
zwala oszczędzić czas i pieniądze. 

  Przygotowując zaprawę do nanoszenia, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
producenta zawartych na worku, które dotyczą m.in. mieszania zaprawy, w tym odpo-
wiednich proporcji wody i mieszanki.

  Jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania, trzeba nanieść 
ją na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem.

  Nie należy pozostawiać cofniętych spoin w gotowym murze.

Trwałość i piękny wygląd elewacji klinkierowej zależą w dużym stopniu od pro-
fesjonalizmu ekipy murarskiej. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie eki-
py w murowaniu ścian trójwarstwowych i wykonywania elewacji z klinkieru.  
Dobrze jest też obejrzeć wykonane przez nią realizacje. 

Ściana trójwarstwowa



37

Elewacje z cegieł Terca

Klinkierowa moda
Cegły Terca to najwyższej jakości wyroby z ceramiki. Wykonane 
z nich elewacje sprawią, że dom zyska nie tylko na urodzie, ale rów-
nież na wartości. Warto też wspomnieć, że klinkier nie wymaga żad-
nych zabiegów konserwacyjnych – zachowuje swe piękno na setki 
lat. Cegły Terca mają bardzo wysoką wytrzymałość. 

Kolekcja Marono – mariaż natury i nowoczesności 
Wąskie i nieco dłuższe od tradycyjnych cegły o fakturze przypomi-
nającej korę drzewa. Połączenie nietypowej dotąd stylistyki z natu-
ralnymi kolorami ziemi tworzy harmonijną całość elewacji z zielonym 
otoczeniem domu. Smukły kształt i możliwość murowania na tzw. 
cienką spoinę to ukłon w kierunku architektury nowoczesnej. 

Kolekcja Futura – z myślą o przyszłości 
Drążone bądź pełne gładkie cegły klinkierowe Futura pokryte war-
stwą angoby mają odważne, nowoczesne barwy, dzięki którym ele-
wacja wygląda wyjątkowo oryginalnie. 

Kolekcja Awangarda – współczesny eklektyzm
Cegły z kolekcji Awangarda sprawdzą się w realizacjach łączących  
tradycję z nowoczesnością. To cegły gładkie, o fakturze skóry bądź 
strukturyzowanej, z widocznymi nieregularnymi żłobieniami. 

Kolekcja Polonia – dla tradycjonalistów
Nawiązujące do tradycyjnego polskiego budownictwa gładkie lub 
ryflowane cegły z kolekcji Polonia pozwolą idealnie wkomponować 
dom w rodzimy krajobraz. 

Kolekcja Siesta – modne klimaty Południa
Ręcznie formowane cegły z kolekcji Siesta przeznaczone są dla kone-
serów. Zbudowane z nich elewacje zachwycają klasycznym pięknem. 

Kolekcja Metropolia – w stronę prostoty 
Kolekcja Metropolia to ukłon w stronę zwolenników nowoczesności, 
ceniących geometrię, proste formy i stonowane, jednolite kolory. 

Cegły szkliwione – feeria barw
Pokrycie szkliwem pozwala uzyskać gładką błyszczącą nawierzch-
nię w dowolnym kolorze.

Kolekcja Long John – nowe efekty
Cegły o wydłużonych formatach (długości 50 cm i wysokości 4 cm) 
pozwalają uzyskać nowoczesny horyzontalny wygląd elewacji i cie-
kawy rysunek spoin.  

Kupujemy 
cegły elewacyjne

  Poszczególne partie cegieł mogą się od siebie nieznacznie 
różnić kolorystycznie ze względu na użytą do ich produkcji 
glinę. Z tego powodu należy kupować cegły wyłącznie z jed-
nej partii produkcyjnej, dlatego najlepiej zamówić cały mate-
riał od razu. 

  Cegły kupujemy z zapasem (3-5%), mogą nam one być po-
trzebne przy ewentualnym docinaniu cegieł.   

   Składowane na placu budowy cegły należy chronić przed 
zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycznych. 
Przechowujemy je w ofoliowanych paletach, otwarte zabez-
pieczamy folią lub plandeką.  

Profesjonalne wykonanie muru klinkierowego
  Podczas murowania należy wymieszać cegły z kilku palet tak, aby 
uzyskać naturalny rozkład kolorów. 

  Przed murowaniem trzeba dokładnie rozplanować rozmieszczenie 
cegieł w murze zarówno w pionie, jak i w poziomie. Pozwoli nam 
to zminimalizować liczbę docinanych cegieł. 

  Nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5°C.

  Należy murować czysto – zabrudzoną cegłę jest bardzo trudno 
doczyścić.

  Przed zakupem zaprawy trzeba się upewnić, czy służy ona do 
murowania i spoinowania zarazem.

  Powinno się stosować gotowe zaprawy, np. Terca Klinkier, która 
jest przeznaczona do jednoczesnego murowania i spoinowania.

  Zaprawa powinna być dostosowana do nasiąkliwości cegieł.

  Zarówno podczas przerw, jak i po zakończeniu murowania świeży 
mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych – w tym celu przykrywa się go np. folią. Pod ta-
kim przykryciem powinna być zapewniona swobodna cyrkulacja 
powietrza, by zaprawa mogła wysychać. 
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Zaprawa Terca Klinkier 
Ma postać gotowej mieszanki, 
którą należy rozrobić z wodą. 

Zaprawa do klinkieru
Do murowania klinkieru przeznaczona jest zaprawa Terca Klinkier, 
która służy do jednoczesnego wykonywania spoin, co znacznie 
przyspiesza i ułatwia prace. Dobór koloru spoiny wpłynie na osta-
teczny efekt muru. Dostępna jest w siedmiu kolorach: 

jasnoszary

szary

ciemnoszary

beżowy 

brązowy 

antracyt

czarny
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Tradycja, trwałość i estetyka

Komin z klinkieru

Cegły klinkierowe to doskonały materiał do budo-
wy murowanych kominów ceramicznych. Spełnia-
ją one wymagania ogniowe, są niepalne, trwałe, 
odporne na działanie czynników atmosferycznych, 
a także estetyczne. 

Wystająca ponad dach część komina jest szczególnie narażona 
na zniszczenie. Poddawana jest bowiem niekorzystnym wpływom 
czynników atmosferycznych, m.in. wielokrotnemu zamarzaniu 
i odmarzaniu. 

Względy praktyczne
Kominy wykonane z ceramiki muruje się od lat – ich główną zaletą 
jest trwałość i estetyczny wygląd. Cegły z klinkieru stosuje się naj-
częściej do budowy przewodów kominowych, obudowy wkładów 
kominowych oraz kominów systemowych. Cegły klinkierowe Terca 
to materiał niepalny, a więc bezpieczny. Obudowa wykonana z ce-
gieł pełnych lub 7-szczelinowych, murowanych na pełną spoinę 
jest szczelna. Dużą zaletą kominów ceramicznych jest również ich 
odporność na zabrudzenia, które na powierzchni cegieł klinkiero-
wych trudniej się osadzają.
 
Walory estetyczne
Wykonane z cegieł klinkierowych kominy nie wymagają wykań-
czania od zewnątrz. Są zwieńczeniem domu z ceramiki – stanowią 
jego dopinającą klamrę. Idealnie współgrają z ceramicznym pokry-
ciem dachowym lub klinkierową elewacją, tworząc spójną całość 
i harmonijny wygląd domu. Duży wybór kolorów i faktur cegieł klin-
kierowych pozwala dopasować je do rodzaju dachówki czy cegły 
elewacyjnej. Do wyboru pozostaje również kolor spoiny, dzięki któ-
rej klinkierowe zwieńczenie dachu może nabrać ciekawego, indy-
widualnego charakteru. 

Mrozoodporna, trwała cegła klinkierowa jest najodpowied-
niejszym materiałem do budowy komina. Ponadto jest jed-
nocześnie jego wykończeniem, co  pozwala zaoszczędzić 
na kosztach budowy.

Komin z klinkieru
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Murowanie komina z klinkieru
  Ponieważ komin murowany jest jedną z najbardziej obciążonych 
części domu, wymaga posadowienia na osobnym fundamencie. 
Do  jego budowy używa się cegieł pełnych lub stosuje się kominy 
systemowe. Fundament komina powinien wystawać poza jego ob-
rys nie mniej niż 15 cm z każdej strony. 

   Na fundamencie muruje się trzon komina. Jego część wystającą 
ponad dach wykonuje się lub wykańcza (dotyczy to zwykle ko-
minów systemowych) z cegieł klinkierowych. Do ich murowania 
należy użyć gotowej mieszanki zaprawy, np. Terca Klinkier, którą 

rozrabia się z wodą. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że 
zaprawa wykonana jest we właściwych proporcjach – zachowa 
więc odpowiednie parametry. Ponadto zaprawa minimalizuje  
ryzyko powstawania nieestetycznych białych wykwitów na po-
wierzchni cegieł klinkierowych. 

  Cegły muruje się najczęściej na wiązanie wozówkowe (choć 
możliwe są również inne wiązania). Polega ono na takim ułoże-
niu ceramiki, aby spoiny pionowe były przesunięte względem 
siebie o pół długości cegły. 

   Komin powinien być murowany na spoiny szczelnie wypełnia-
jące przestrzeń między cegłami ceramicznymi, a więc na spo-
iny pełne, ukształtowane płasko. Murowanie na taką spoinę 
zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach, która z cza-
sem mogłaby powodować wykruszanie się zaprawy i prowa-
dzić do osłabienia trwałości konstrukcji ceramicznego komina.
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Marono

Marono czerwona  Marono czerwono-wiśniowa  

NOWOŚĆ

arch. Kennes-Elegeert, Loppem, Belgia
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Marono brązowa Marono brązowo-grafitowa  

arch. Kennes-Elegeert, Loppem, Belgia

arch. J. Favril, Loppem, Belgia
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Futura

Kosmo  
kolor: kasztanowo-rubinowy

Astro  
kolor: kasztanowy

Stratus  
kolor: grafitowy

Cumulus  
kolor: stalowy

Cyberna  
kolor: karmelowo-kawowy

Galeo  
kolor: czekoladowo-cynamonowy

Kosmo

Matrix  
kolor: czarny

NOWOŚĆ
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Fraza
kolor: brązowo-miedziany

Naria
kolor: brunatny

Setra  
kolor: oliwkowo-miedziany

Pasaż  
kolor: czerwono-kobaltowy

Andra 
kolor: czerwono-kobaltowy

Odena  
kolor: brązowo-miedziany

Cegły klinkierowe
Kolekcja Awangarda

SetraFraza

NOWOŚĆ
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Cegły klinkierowe
Kolekcja Polonia

Pomerania  
kolor: czerwony

Silesia  
kolor: brązowy

Mazuria  
kolor: czerwony

Karpatia  
kolor: żółty

Karpatia

Pomerania



45

Rozwiązania ścienneRozwiązania klinkierowe

Cegły klinkierowe
Kolekcja Metropolia

Frankfurt  
kolor: antracytowo-niebieski

Calau  
kolor: brązowo-niebieski

Dresden  
kolor: antracytowo-brązowy

Oderland  
kolor: czerwono-niebieski

Berlin  
kolor: szary

Havelland  
kolor: żółty płomieniowany

Berlin
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Agra  
kolor: piasek pustyni

Zaria
kolor: czerwono-beżowy

Bilbao  
kolor: écru-orzechowy

Alhambra  
kolor: żółty

Kartago  
kolor: czerwono-oliwkowy

Lateran  
kolor: piaskowy

Kadyks  
kolor: czerwono-piaskowy

Cegły elewacyjne
Kolekcja Siesta

Alhambra
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Trewir  
kolor: czerwono-brązowy

Gandawa  
kolor: brązowo-oliwkowy

Cordoba 
kolor: burgund

Agadir 
kolor: szary

Frontera 
kolor: szaro-grafitowy

Malaga  
kolor: ciemny burgund

Gandawa Frontera

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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biały czarny

żółty jasny  żółty

czerwony czerwono-czarny 

zielony zielono-ciemny

brązowy granatowy

Cegły klinkierowe
Cegły szkliwione
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John Yellow  
kolor: żółty

John Red 
kolor: czerwony

John Grey  
kolor: szary

John Black
kolor: czarny

Cegły elewacyjne
Kolekcja Long John

John Red  John Grey  

NOWOŚĆ
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Kształtki klinkierowe dają nieskończenie wiele możliwości wykonania detali architektonicznych budynku, 
takich jak zaokrąglone naroża, podokienniki oraz idealnie dopasowane nadproża drzwiowe i okienne. 
To także doskonałe produkty do wykończenia schodów i cokołów oraz do stosowania w małej architek-
turze ogrodowej.

Kształtki klinkierowe w pełni dopasowane

Zaokrąglone i kanciaste 

Na każde wyzwanie architektoniczne
Kształtki pozwalają sprawnie i bez kłopotliwego docinania cegieł 
wznieść budowle o dowolnym kształcie, formach pozbawionych 
kantów, z rozmaicie nachylonymi powierzchniami licowymi. Sto-
sujmy je, gdy zależy nam na obłych, a nie ostro zakończonych kra-
wędziach i narożnikach. 

Kompatybilne z cegłą klinkierową
Elementy wykonane z kształtek klinkierowych są naturalnym do-
pełnieniem ceglanej elewacji – każda kształtka ma swój odpo-
wiednik kolorystyczny i fakturę lica w cegle klinkierowej. Tego typu 

kształtki warto także wykorzystać przy wykańczaniu elementów 
na ścianach np. otynkowanych – stają się wówczas szczegól-
nie wyraziste i doskonale potrafią przyozdobić dom oraz nadać 
mu indywidualny charakter. 

Wielość barw i faktur
Kształtki występują w szerokiej gamie kolorystycznej: od żółci, po-
przez różne odcienie czerwieni i brązu, aż po grafit i czerń. Równie 
bogata jest ich faktura – może mieć powierzchnię gładką, struktu-
ryzowaną, a nawet ryflowaną. Dostępne są w kolekcjach Futura, 
Awangarda i Polonia. 

Dobrane do potrzeb
Zastosowanie kształtek zależy w dużej mierze od inwencji projek-
tanta czy wykonawcy. Kształtki klinkierowe są przeznaczone do 
wznoszenia i wykańczania budowli pionowych: ścian, słupów, co-
kołów, a także powierzchni poziomych. Czapy i daszki służą jako 
przykrycie murów i słupków.

Znaczna wytrzymałość klinkieru sprawia, że obudowane 
kształtkami klinkierowymi naroża są bardziej odporne na od-
pryśnięcia niż pokryte tynkiem. 

Kształtki
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Kształtki z jednostronnie 
zaokrągloną krawędzią 1Ł 
Wykorzystuje się je do wykańczania elemen-
tów małej architektury, np. murków ogro-
dzeniowych, gazonów czy donic. Stosuje 
się je także we wnętrzach – przy obudowie 
kominka czy wykończeniu murku dzielącego 
przestrzeń w otwartej strefie dziennej.

Kształtki z obustronnie 
wykończoną krawędzią 2Ł 
Pozwalają na efektowne wykończenie mur-
ków, balustrad oraz elementów architek-
tury ogrodowej. Mogą być układane w pio-
nie i w poziomie.

Kształtki z jednostronnie 
ściętą krawędzią 1K 
Warto, by pojawiły się wszędzie tam, gdzie 
w murze jest kąt prosty. Wykończone nimi 
naroża wyglądają niezwykle szlachetnie 
i efektownie. Sprawdzą się zarówno na na-
rożniku budynku, jak i kominka.

Kształtki klinkierowe
połówkowe ½ W
Wykorzystuje się je na zwieńczeniu murów, 
w poprzecznym do wiązań położeniu. Nie 
tylko chronią przed warunkami atmosferycz-
nymi, ale też pozwalają uzyskać perfekcyjne 
wykończenie muru. 

Kształtki parapetowe
Ich rolą jest harmonijne włączenie obra-
mowania okna w elewację, ma to szcze-
gólnie znaczenie, gdy jest ona wykoń-
czona cegłą klinkierową lub ceramiczną 
cegłą elewacyjną. Ich górna powierzch-
nia jest jednostronnie nachylona, a pod 
spodem mają już fabrycznie wyżłobiony 
kapinos, czyli profil nadany dolnej po-
wierzchni przez wyżłobione podcięcie 
wymuszający spływanie wody. Można je 
także wykorzystywać tam, gdzie zależy 
nam na szybkim odpływie wody z  po-
wierzchni, a więc np.  na zwieńczeniu 
cokołów. 

Daszki i czapy
Często wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast cegieł elementów prefabry-
kowanych, zapewniających właściwe parametry techniczne i idealne dopasowanie do ca-
łej konstrukcji ściany. Zaliczane są do nich np. czapki słupków ogrodzeniowych czy daszki 
zwieńczające mur. Ich użycie jest jak kropka nad i – buduje efektowne wykończenie klinkiero-
wych murków i słupów. Rozwiązanie takie ma też zalety praktyczne. Nachylone powierzch-
nie sprzyjają spływaniu wody, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz sprzyja 
samooczyszczeniu.
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Trwałość domu postrzegamy przez pryzmat  mate-
riałów, jakich użyto do jego wykończenia. Klinkier 
mocno podbudowuje wrażenie solidności. Nawet 
cienkie płytki elewacyjne użyte w formie okładziny 
nadadzą elewacji optyczny ciężar.

Praktyczne walory okładziny z płytek elewacyjnych

Klinkier w wersji slim

Cokół z płytek może być jedynym elementem na elewacji 
wykonanym z klinkieru. Trwałość i solidny wygląd płytek 
elewacyjnych sprawiają, że dom z takim cokołem robi wra-
żenie dobrze osadzonego w otoczeniu. 

Płytki Terca to najwyższej jakości wyroby z klinkieru. Powstają ze 
specjalnych, sezonowanych gatunków gliny. Po uformowaniu wy-
palane są w temperaturze 1100-1300°C, co nadaje im niespotykaną 
twardość i wytrzymałość. Można je zastosować do wykończenia 
detali i fragmentów elewacji pokrytych tynkiem, jako okładzinę 
słupów, murków i elementów małej architektury. 

Cokół – wizualna podstawa domu
Płytki elewacyjne będą skuteczną ochroną ścian przed zabrudze-
niem, wilgocią, mrozem czy uszkodzeniami mechanicznymi. Wy-
konany z nich cokół będzie też łatwy do utrzymania w czystości. 
Niewielkie wymiary płytek sprawiają, że stosuje się je do okładania 
zarówno wysokich cokołów – niekiedy sięgających nawet 1 m, jak 
i tych najniższych 30-centymetrowych. Dobierając odpowiednio wy-
sokość cokołu, można zmienić skalę i proporcje domu lub podkre-
ślić jakiś jego fragment. Jeśli cokół jest niski – 30-50 cm – tworzy 
delikatną opaskę. Będzie się wydawał lekki, gdy zastosujemy płytki 
w jasnym kolorze. Wysoki cokół z płytek o gładkim licu doskonale 
wygląda na rozłożystych domach typu bungalow. To także rozwiąza-
nie wykorzystywane w domach przykrytych dachem płaskim inspi-
rowanych modernizmem. 

Fragmenty elewacji ściany jednowarstwowej
Płytki elewacyjne wykorzystuje się nie tylko do wykonywania co-
kołów. Sprawdzą się one również przy wykańczaniu niewielkich 
fragmentów ścian z pustaków ceramicznych Porotherm 44 EKO+, 
które dzięki temu zyskają wygląd prawdziwego ceglanego muru. 
Wystarczy wykończyć je płytkami Terca, które przykleja się do muru 
na warstwie wyrównującej. Wszystkie płytki elewacyjne mają gładką 
powierzchnię. Oprócz płytek podstawowych dostępne są też połów-
kowe i narożnikowe – umożliwiają one szybkie i estetyczne wykona-
nie elewacji, bez konieczności cięcia i sztukowania materiału. 

Płytki
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Kolekcja Futura Kolekcja Polonia

Matrix
Płytki o gładkiej fakturze w kolorze czar-
nym. Idealne do wykończenia detali lub 
niewielkich fragmentów elewacji nowo-
czesnych domów. Dobry dodatek do in-
nych materiałów w podobnej gamie kolo-
rystycznej.

Stratus
Płytka w jednym z najmodniejszych dzisiaj 
kolorów – grafitowym. Neutralna, wycisza-
jąca kolorystyka w połączeniu z gładką 
powierzchnią gwarantują dobry efekt wizu-
alny w różnorodnych zastosowaniach no-
woczesnych realizacji.

Galeo
Czekoladowo-cynamonowy melanż to je- 
den z bardziej unikatowych kolorów płytek 
elewacyjnych. Dobry zarówno do niebanal-
nych kompozycji elewacji, jak i tych trady-
cyjnych. Zastosowanie podsunie wyobraź-
nia projektanta i inwestora. 

Cyberna
Płytki w tonacji karmelowo-kawowej za-
stosowane do wykończenia detali ele-
wacji wprowadzą ożywczy element w  re-
alizacjach w wielu stylach. Ostateczny 
efekt zależy od innych materiałów użytych 
w kompozycji.

Silesia 
Tradycyjny odcień brązu to doskonały wy-
bór na detale i wykończenie fragmentów 
elewacji domów w stylu dworkowym i wiej-
skim. Ten kolor – kojarzony z dawnymi re-
alizacjami – podkreśli powagę architektury 
i jej zakorzenienie w tradycji. 

Astro
Efektowne płytki w głębokim kasztano-
wym kolorze znajdą zastosowanie zarówno  
w realizacjach tradycyjnych, jak i nowocze-
snych. Wykończone nimi detale nabiorą 
dodatkowej głębi w połączeniu z szaro-
ściami. 

Pomerania
Czerwony klinkier nigdy się nie starzeje. 
Wybór płytek w tym kolorze to bardzo bez-
pieczne rozwiązanie dla budujących nowe 
domy nawiązujące do miejscowych trady-
cji i remontujących stare siedziby. Ciepła 
barwa dobrze komponuje się z bielą. 

Kosmo
Gładkie płytki w melanżowym kasztanowo- 
-rubinowym kolorze sprawdzą się w kom-
pozycjach kontrastujących z bielą i szaro-
ścią. Efekt szlachetnej elegancji zapewni 
sąsiedztwo gładkiego tynku, naturalnego  
kamienia, szarej blachy.  

Karpatia
Płytki elewacyjne w żółtym kolorze to je-
den z bardziej uniwersalnych wyborów. 
Optymistyczna słoneczna barwa sprawi, 
że szczególnie dobrze zagrają w otwartej 
przestrzeni, ale  też rozświetlą zacienione 
zakątki. 



Rozwiązania ścienne

54

Rozwiązania klinkierowe

Wiele przykładów mamy nie tylko w Belgii, Niemczech  
czy Holandii, ale także na Śląsku czy w zachodniej oraz pół-
nocnej Polsce. Bogactwo kolorów, wymiarów i różnorodność 
faktur sprawiają, że klinkier jest inspiracją dla wielu architektów  
i inwestorów, zarówno tych zainteresowanych architekturą no-
woczesną, jak i tradycjonalistów – wykorzystanie klinkieru jako 
okładziny wszystkich elewacji domu ma długą tradycję. Dzi-
siaj chętnie wykańcza się w ten sposób nowoczesne domy  
o prostej bryle zbudowanej na planie prostopadłościanu  
i przykrytej dwuspadowym dachem. 

Zabiegi kompozycyjne
Cegła doskonale wydobywa czystość i  urodę prostej formy 
domu. Równie chętnie wykańcza się nią domy inspirowane mo-
dernizmem w duchu F.L. Wrighta. Prosta rozłożysta bryła przy-
kryta dachem o niewielkim spadku i szerokim okapem dosko-
nale wygląda w ceglanej oprawie. Poza tym dobrze wpisuje się 
w zielone otoczenie domu. Duże powierzchnie wykończone ce-
głą mogą być zbyt masywne i przytłaczające. Aby tego uniknąć, 
spoiny pomiędzy nimi wypełnia się zaprawą w kontrastowym 

Elegancja, prestiż, trwałość i solidność – gdy chcemy, by elewacja naszego domu spełniała te warunki, 
wybierzmy klinkier. Wykańczając nim ściany zewnętrzne, mamy również gwarancję, że dom będzie starzał 
się pięknie i szlachetnie. 

Tradycja w nowoczesnej odsłonie

Ceglane elewacje

Inspiracje
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kolorze. Dodaje to elewacji lekkości i rozjaśnia ją. Efekt zróż-
nicowania można też uzyskać, łącząc na elewacji różne kolory, 
np. ciemniejszą cegłę ułożyć w strefie parteru lub wykończyć 
nią tylko cokół, a jaśniejszą zastosować w górnych partiach bu-
dynku. Dobry efekt daje również łączenie różnych faktur – gładką 
zestawia się z ryflowaną czy też strukturyzowaną. Można także 
zróżnicować elewacje zarówno kolorem, jak i fakturą – ważny 
jest wówczas element wiążący, np. ta sama tonacja kolory-
styczna czy też identyczna kolorystyka spoin. Monotonię cegla-
nej elewacji przełamuje się również, stosując różne typy wiązań. 
Dysponując tylko jednym wymiarem i kształtem, można bowiem 
ułożyć wiele różnych wzorów i kompozycji.
Pamiętajmy, że cegły stosowane na elewacji mogą być pełne  
lub drążone – te drugie są tańsze i lżejsze. Zamiast cegieł można 
też zastosować płytki elewacyjne. Przykleja się je do ściany 
mrozoodporną zaprawą.

Ukłon w stronę tradycji
Rozległy dom w stylu rezydencji domaga się odpowiedniej 
oprawy. Zapewni ją cegła elewacyjna. W jasnych odcieniach 
doda dużemu domowi lekkości, ciepła i przytulności. Naturalność 
tej kolorystyki sprawia, że dom dobrze komponuje się z zielenią 
ogrodu. Jasne barwy często zestawia się z szarą lub antracytową 
dachówką oraz bielą tynków. Lekkości może także dodać wpro-
wadzenie na elewację elementów ułożonych inaczej niż pozostała 
część ściany – nawet mały detal wykonany w ten sposób nada 
elewacji niepowtarzalny charakter.

Mniej, czyli więcej
Synonimem nowoczesnego domu jest prosta czysta forma, którą 
podkreślają materiały bardzo wysokiej jakości i perfekcyjne wyko-
nawstwo. Cegła elewacyjna i klinkier doskonale wpisują się w taką 
wizję nowoczesnego budownictwa. Podkreślają kubiczność bryły, 
zwłaszcza gdy dach pozbawiony jest okapów. Znaczenie mają 
także wymiary cegły – modny horyzontalny rysunek na elewacji za-
pewni znacznie dłuższa niż tradycyjna cegła oraz faktura typowa 
dla cegieł ręcznie formowanych. To w zasadzie jedyna dekoracja 
ascetycznego domostwa.
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Nawet niewielkie detale z cegły wywołują wrażenie zakorzenienia 
domu w otoczeniu. Wykańczając klinkierem choćby fragmenty ele-
wacji, przez długie lata unikniemy kosztownych remontów i częstej 
konserwacji cokołu czy strefy wejścia. 

Dobrze dobrane
Klinkier to materiał, który chętnie stosuje się między innymi w stre-
fie parteru domu, gdzie znajdują się elementy najbardziej nara-
żone na uszkodzenia i zabrudzenia. Wyższą kondygnację można 
wykończyć wówczas tynkiem lub drewnianą oblicówką. Klinkier 
dobrze współgra zarówno z szalówkami z drewna krajowego, jak 
i egzotycznego. Gatunki egzotyczne – np. okume czy tek – łączą 
się z ciepłymi barwami klinkieru. Coraz częściej sięga się także po 
płyty włóknowo-cementowe oraz fornirowane płyty bakelitowe. Ich 
kontrastowe zestawienie z klinkierem wydobywa urodę zarówno 
dużych płaszczyzn płyt, jak i niewielkich elementów klinkierowych. 
Takie zestawienie doskonale wygląda na elewacjach domów z pła-
skim dachem, gdzie pierwszoplanową rolę odgrywają ściany. 

Wykorzystanie klinkieru na fragmentach elewacji lub do wykończenia detali ma długą tradycję. Nawet 
niewielka część elewacji wykończona tym materiałem sprawia, że budynek robi wrażenie solidnego, wy-
razistego, z charakterem – staje się rozpoznawalny i nabiera indywidualności. 

Klinkier w kompozycjach

W szlachetnym towarzystwie

Inspiracje
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Cegły w eleganckich szarościach czy złamanych kremach dobrze 
komponują się także z modną dzisiaj blachą tytanowo-cynkową. 
Tego typu stylizacje stosuje się w nowoczesnych rozwiązaniach 
architektonicznych, np. gdy dom przykrywa dach kolebkowy. Łą-
cząc klinkier z innymi materiałami, można uzyskać efekt optycz-
nego odcięcia poddasza, co sprawia, że dom wydaje się niższy 
niż w rzeczywistości. Warto również podkreślić, że cegły klinkie-
rowe dobrze współgrają z dachówkami ceramicznymi – bez pro-
blemu można dobrać oba materiały kolorystycznie, tworząc har-
monijny wygląd domu.

W strefie wejścia
Użycie klinkieru w strefie wejścia sprawi, że zyska ona dostojny, 
budzący zaufanie charakter, a także ochronę przed uszkodze-
niami mechanicznymi, np. obtłuczeniami i zabrudzeniami, na 
które jest często narażana. Z klinkieru wykonuje się opaskę wo-
kół drzwi wejściowych, wykańcza się nim fragment ściany przy 
drzwiach, schody wejściowe. Okłada się nim także słup podpiera-
jący podcień wejściowy. Klinkier w tym miejscu może być również 
środkiem służącym do nadawania proporcji elewacji wejściowej 
– odpowiednio zaaranżowany optycznie ją wydłuży, podwyższy 
lub obniży.

W roli detalu
Częstym zabiegiem jest podkreślanie klinkierem elementów wy-
suniętych z bryły budynku, takich jak wykusz, ryzalit, słup lub 
narożnik. Użycie tego materiału poza aspektem praktycznym 
służy uwypukleniu bogactwa bryły domu. Elewacje urozmaicą 
także nawet niewielkie ceglane elementy: parapety, nadokienniki 
czy opaski wokół stolarki otworowej. Klinkierowe detale często 
są ramą podkreślającą kształt okna lub drzwi czy też materiał, 
z  którego je wykonano. Z  kolei za pomocą gzymsów klinkie-
rowych można podkreślić fragment bryły budynku czy tak jak 
dawniej podzielić ścianę szczytową. Zaakcentowaniu podziału 
na kondygnacje służy gzyms kordonowy. Rzadziej stosuje się 
klinkier w roli gzymsu koronującego, czyli zwieńczającego bu-
dynek. Detale z cegły podkreślą też oś budynku. Taką funkcję 
pełnią np. lizeny, czyli płaskie występy na elewacji.
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W nowoczesnej architekturze współczesnego mia-
sta nie do przecenienia jest ciepło, które emanuje 
z ceramiki, zwłaszcza gdy połączy się je z chłodem 
stali czy szkła.   

Surowa elegancja

Miejska aglomeracja

Współczesna architektura miejska często bywa odbiciem odhuma-
nizowanego, anonimowego świata współczesnej aglomeracji. Ode-
rwanie od korzeni i porzucenie przynależnych miejscu tradycyjnych 
form architektonicznych unifikuje przestrzeń i pozbawia osobowości 
współczesne miasta. Przeciwwagą dla takiej architektury jest coraz 
powszechniejsze sięganie po materiały naturalne. Ich ciepło, pocho-
dzenie, niepowtarzalna faktura i kolorystyka czynią wykończone nimi 
elewacje wyjątkowymi. Szczególne pole do popisu ma tu klinkier.  
Liczba kombinacji, połączeń, zestawień tego materiału ceramicznego 
jest wręcz nieograniczona. 

Sposób na chłód wielkiego miasta 
Wykończone klinkierem biurowce, szpitale, szkoły, a także miejskie 
wille zyskują skalę dającą mieszkańcom i użytkownikom tak trudne 
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do uzyskania poczucie bezpieczeństwa. Użycie klinkieru na elewa-
cjach domów miejskich ma jeszcze jedną zaletę nie do przecenie-
nia. W zurbanizowanym środowisku, gdzie tak daleko odeszliśmy 
od tego co naturalne, budulec, który wyglądem przypomina nam 
o pochodzeniu z głębi Ziemi, zaspokaja potrzebę łączności z naturą.

W tradycyjnej tkance miejskiej
Murowane ściany domów są integralną częścią architektury miej-
skiej, gdzie charakter i klimat miejsca tworzy gęsta zabudowa. 
Usytuowane w bliskim sąsiedztwie domy, kamienice, budynki uży-
teczności publicznej tworzą zwartą całość. Taki plan miast domi- 
nuje szczególnie w ich centralnej, najbardziej reprezentacyjnej 
części i ma wielowiekową tradycję. W wielu wypadkach wyróżnia 
je ceramiczny budulec. Fasady budynków z czerwonej cegły są 
wręcz symbolem naszych starówek. 
Oczywiste jest, że także dzisiaj w sposób naturalny sięgamy po cegłę 

Wpisanie ultranowoczesnych realizacji w miejską zabudowę 
ułatwia kolorystyka nie zawsze identyfikowana z klinkierem 
– to odcienie grafitu, czerni, szarości.

elewacyjną, wznosząc budynki w kwartałach starych dzielnic. Realiza-
cje z wykorzystaniem cegły sprawdzą się szczególnie, gdy wpisujemy 
je w najstarszą tkankę miasta, uzupełniając starą zabudowę, budując 
tzw. plomby czy nadbudowy nad starymi kamienicami. Nawet no-
woczesna forma budynku czy jego nowego skrzydła lub dodatkowej 
kondygnacji staje się wówczas integralną częścią miasta. 
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Z miłości do miejsca

Regionalne inspiracje

Są regiony, gdzie cegła znana jest od stuleci – tam zawsze docenia się jej walory. Z czasem jednak zaczęła 
odrywać się od konkretnych miejsc, stając się niejako symbolem architektury regionalnej. Ciepła w odbiorze 
cegła, szorstki łupany kamień i spatynowane drewno to połączenia budujące klimat domów z duszą.

Dlaczego podczas urlopów tak lubimy przebywać w stylowych, 
kojarzących się z danym regionem domach, a w podróży za-
trzymywać się w klimatycznych budynkach? To proste. Odpo-
czywamy, chłonąc atmosferę kojarzoną z sielskim klimatem, no-
stalgicznym wspomnieniem dawnych lat, które wydają się oazą 
spokoju. Już sam widok muru pruskiego, drewnianych filarów 
i  podcieni czy spatynowanej cegły wprowadza nas w  stan re-
laksu i przyjemnej zadumy. Czas zaczyna płynąć wolniej, świat 
zatrzymuje się w miejscu.  

Nowe życie dawnych form  
W realizacjach nawiązujących do architektury regionalnej cegła 
przeniesie nas w przeszłość. W takim wydaniu warto zapewnić 
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jej odpowiednie, godne jej wieku i pozycji, sąsiedztwo. Mur wy-
budowany z klinkieru lub cegły elewacyjnej w tradycyjnych cegla-
stych kolorach podrasowany dodatkowo postarzaną powierzch-
nią zestawmy ze ścianą naśladującą konstrukcję szachulcową 
– jej białe płaszczyzny będą doskonale korespondowały z barwą 
cegieł, a drewniane belki (rygle) ozdobią całość efektownym ry-
sunkiem. Regularne linie ceglanego muru wzbogaci sąsiedztwo 
muru wybudowanego z naturalnego łupanego kamienia. Surowy, 
tzw. dziki mur z wyrazistą łaczącą nieregularne formy kamieni 
spoiną podkreśli dostojny charakter szlachetnej cegły. 

Finezyjna sztuka detalu 
Cegła była wdzięcznym materiałem do tworzenia misternych 
wzorów murarskich. Ozdobne gzymsy, efektowne nadproża, 
przestrzenne i ażurowe fragmenty ścian wracają do współcze-
snych realizacji. Kluczem do sukcesu jest jednak stosowanie ich 
z umiarem. Wystarczy już niewielki detal z ozdobnie ułożonej 
cegły, aby ożywić monotonną elewację nawet nowoczesnego 
domu. 

Nowoczesny dom w duchu miejsca
Prosta architektura – dom o prostopadłościennej bryle z dwu-
spadowym dachem – to ostatnio najbardziej pożądana forma ar-
chitektoniczna domu jednorodzinnego. Ze względu na korzystne 
relacje między kubaturą budynku a powierzchnią przegród ze-
wnętrznych taki model domu jest najbardziej zalecany przez 
twórców trendów promujących energooszczędność. Na na-
szych ziemiach jest to bardzo znany, mający wielowiekową tra-
dycję wzór domu wiejskiego. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, 
aby nowoczesnym energooszczędnym domom nadać charakter 
i klimat typowy dla miejscowej, regionalnej architektury. Zasto-
sowanie cegły ma na ziemiach polskich wielowiekową tradycję. 
Efekty dawnych realizacji możemy obserwować do dziś szcze-
gólnie na terenach byłego zaboru pruskiego. Dawne budynki 
ze Śląska, Pomorza, Mazur inspirują projektantów i inwestorów 
nie tylko z tych rejonów Polski. To właśnie cegła, obok kamie-
nia i drewna, jest świetnym środkiem do włączania nowego bu-
dynku w dawne otoczenie. 
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Zacieranie granic

Wtopiony w naturę

Uformowana w regularny kształt cegły glina ciągle pozostaje jednym z nielicznych materiałów budowlanych, 
gdzie natura tak czytelnie daje o sobie znać w kolorze, strukturze i fakturze powierzchni. To wystarczający 
powód, aby ceramiczna cegła była naturalnym wyborem w realizacjach w modnym stylu ekologicznym.

Oderwanie człowieka współczesnego od naturalnych warunków 
życia przejawia się tęsknotą za bliskością przyrody. Duże prze-
szklenia pozwalają coraz śmielej otwierać się na widoki ogrodu, 
a rozległe tarasy przenoszą nas w ciepłe dni na łono natury. Po-
trzebę powrotu do nieskażonej cywilizacją natury zaspokajamy 
też, otaczając się naturalnymi materiałami. Pociąga nas również 
ekologiczny trend w architekturze i budownictwie.

Otwarcie na naturę
Dzięki kolorystyce utrzymanej w stonowanych barwach ziemi 
i naturalnej strukturze klinkier doskonale zaciera granice między 
cywilizacją i naturą. Klinkierowe słupy wspierające zadaszenia 
podestów wejściowych i tarasów, murowane kominki w  ogro-
dzie i na tarasie to najbardziej popularne sposoby zastosowania 
klinkieru w tzw. strefach przejściowych. Zielone pędy pnączy 
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oplatające ceglane ściany, trawy i krzewy przysłaniające klinkie-
rowe elewacje budują niepowtarzalny klimat domostwa otwar-
tego na naturę.     

Ceramika w trendach ekologicznych 
Jednym ze sposobów na powstanie domu ekologicznego jest 
korzystanie z materiałów naturalnych zarówno podczas jego 
budowy, jak i wykańczania. Surowce naturalne takie jak skały, 
kruszce, drewno i glina w wielu wypadkach stają się podstawą 
takiego budownictwa. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich nur-
tów ekologicznego myślenia o domu. Istnieje zasada, że budynki 
będą przyjazne naturze, jeśli w całym procesie budowania, a na-
stępnie eksploatacji zużyte zostanie jak najmniej energii. Pod 
tym względem materiały naturalne również sprawdzają się najle-
piej – zarówno proces ich produkcji, jak i recyklingu oraz utyliza-
cji zwykle jest mało energochłonny. Architektura ekologiczna nie 
może też pominąć potrzeb człowieka. Dom ma tworzyć przyja-
zny, zdrowy mikrolimat do życia – i pod tym względem materiały 
naturalne spisują się najlepiej.  

Żaden z materiałów nie reaguje tak sugestywnie na  zestawienie 
ze światłem jak ceramika. Oblany promieniami zachodzącego 
słońca klinkier ma prawdziwie energetyzującą moc.    
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Klinkier kocha zieleń

Ogrodowe impresje

Gdy myślimy o wykańczaniu elementów małej architektury ogrodowej, materiałem, który w sposób natu-
ralny przychodzi nam do głowy, jest klinkier. Nic dziwnego – pochodzi on przecież z głębi Ziemi. Będzie więc 
najlepszym sposobem na powiązanie nieokiełznanej natury z dążeniem każdego z nas do jej opanowania. 

Klinkier należy do grupy nielicznych materiałów, które z powo-
dzeniem można wykorzystać do budowy wszystkich elementów 
architektury ogrodowej. Praktyczne nawierzchnie, efektowne 
murki dzielące przestrzeń ogrodu, eleganckie donice, trwałe 
grille ogrodowe i solidne kominki zewnętrzne to tylko niewielki 
wycinek możliwości, jakie stwarza ten uniwersalny materiał. Ko-
rzystanie z tego samego materiału jest słuszną decyzją z prak-
tycznego punktu widzenia – łatwiej zorganizować prace bu-
dowlane, gdy ta sama ekipa znająca dobrze produkt wykona 

Różnorodność kształtów i wymiarów cegieł klinkierowych 
umożliwia budowanie także niewielkich elementów małej 
architektury ogrodowej, np. kwietników, które podniosą 
prestiż posesji.

wszystkie elementy architektoniczne otoczenia. Użycie klinkieru 
w tak wielu funkcjach ułatwia też zrealizowanie spójnej koncep-
cji domu i otoczenia. Oferta Wienerberger daje odpowiedź na 
tak kompleksowe myślenie projektantów i inwestorów. 

Praktyczne nawierzchnie
Podest, schody wejściowe, posadzka tarasu, a także podjazd 
i  ogrodowe ścieżki – wykończone klinkierem nawierzchnie nie 
tylko będą trwałe, ale też doskonale zespolą elementy pose-
sji w  jedną całość. Nawet wiele pokoleń będzie świadkiem ich 
trwałości, ciesząc się ich urodą. Odporna na zginanie i ścieranie 
nawierzchnia klinkierowa poradzi sobie również z oddziaływa-
niem naporu kół samochodu, tarcia kół roweru czy wózka dzie-
cięcego. 
Naturalność bruku sprawia, że doskonale łączy się on z innymi 
naturalnymi materiałami: kamiennymi płytami, kostką granitową 
i sjenitową, żwirem, drewnianymi podkładami czy drewnianym 
brukiem. W kompozycjach bruk klinkierowy wykorzystuje się do 
budowania obrzeży nawierzchni i rabat, ścieżek, a także jako 
materiał dekoracyjny, np. do układania centralnie umieszczo-
nych rozet. 

Ogrodowe budowle 
Gdy wielkość ogrodu na to pozwala, warto wykorzystać klin-
kier również do budowy altany, kominka zewnętrznego czy grilla 
ogrodowego. To elementy, które z założenia służą wypoczynkowi 
– kojarzą się z naturą, ciepłem, przyjazną atmosferą, budują też 
poczucie bezpieczeństwa. Klinkier wzmacnia pozytywny obraz 
tych miejsc. 
Trwałość tego materiału również jest nie bez znaczenia – mała 
architektura z  klinkieru przetrwa w  niezmienionym stanie naj-
większe mrozy i  załamania pogody. Niezależnie od tego, czym 
wykończymy dom, klinkierowe budowle będą doskonałym łącz-
nikiem domu z ogrodem. Gdy ogrodzenie zostało wykonane 
z  klinkieru, naturalnym wyborem będzie wybudowanie z tego 
materiału także śmietnika. Sprawdzi się gładka, łatwa do utrzy-
mania w czystości cegła.  
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Modne nawierzchnie brukowe
Bruk klinkierowy o wymiarach 20 x 10 cm i grubości 
5,2  cm dzięki klasycznemu kształtowi można wykorzystać 

do budowania nawierzchni o różnych kształtach i wzorach. 
Można je układać zarówno wozówką, jak i główką, tworząc kla-
syczny wzór z przesunięciem elementów o ½ cegły lub ¼ cegły, jo-
dełkę, pojedynczą lub podwójną cegiełkę – w ten sposób powstają 
wzory dopasowane stylem do aranżacji każdej posesji, zarówno 
klasycznej, jak i ultranowoczesnej. Wtopieniu się w otoczenie po-
mogą szlachetne kolory: czerwonoszary, żółty, czerwień patyno-
wana, antracytowobrązowy, brązowy, czerwonobrązowy i czerwony. 
Dzięki barwieniu w masie możliwe jest praktycznie dowolne 
docinanie elementów bez ryzyka utraty walorów estetycznych. 
Ponieważ wszystkie kolory pochodzą z tej samej gamy barw ziemi, 
można je dowolnie łączyć, tworząc wysublimowane kompozycje 
nawierzchni. Duży wybór bruku klinkierowego znajduje się w ofercie  
Semmelrock Stein+Design (www.semmelrock.pl).
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Estetyka, komfort, design

Cegła we wnętrzu

Cegła przekroczyła granice domu – dziś służy nie tylko do wykańczania elewacji czy też budowy elementów małej 
architektury. Naturalność materiału, bogactwo faktur i kolorów sprawia, że klinkier z powodzeniem wykorzystuje się 
również do aranżacji wnętrz.  
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Nad kuchennym blatem
O tym, że ściana nad blatem w kuchni 
wymaga szczególnej ochrony, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Wykończenie jej klin-
kierem daje gwarancję trwałej okładziny 
łatwej do utrzymania w czystości. Nie bez 
znaczenia są też walory estetyczne. Szcze-
gólnie efektownie będzie wyglądać cegła 
ręcznie formowana. Zestawiona z  dużymi 
gładkimi frontami mebli i  bielą ścian jest 
wyraźnym akcentem kuchni. Monochroma-
tyczne tło podkreśla urodę cegieł –  bogatą 
fakturę i ciepłą kolorystykę. Takie połącze-
nie sprawiło, że ściana stała się najbardziej  
przyciągającym uwagę elementem wnętrza.

Duże powierzchnie ścian działowych, nie-
wysokie ścianki i murki służące podziałom 
otwartej przestrzeni dziennej, obudowy ko-
minków – to tylko niektóre możliwości wy-
korzystania klinkieru w naszych domach 
i mieszkaniach. Różnorodność faktur i kolo-
rów sprawia, że z łatwością wykorzystamy 
go we wnętrzach w każdym stylu, zarówno 
tym tradycyjnym, jak i nowoczesnym. 
W aranżacji rustykalnej atutem będzie cie-
pło, które emanuje z klinkieru. Chętnie wy-
korzystuje się cegłę z fakturą lub strukturą 
oraz cegły ręcznie formowane. W takim 
wnętrzu z reguły dominuje ciepła kolory-
styka w palecie czerwieni, a także cegły 
z przebarwieniami. 
W modnym wnętrzu minimalistycznym lub 
industrialnym detal z cegły albo płytek klin-
kierowych pomoże podkreślić surowość 

form lub przeciwnie – przełamać ją. Fawory-
tem są cegły błyszczące w bogatej palecie 
szarości. W loftach takie aranżacje przypo-
mną o przemysłowym rodowodzie tego typu 
budownictwa. 
Klinkier pojawia się także w aranżacjach 
eklektycznych, często stając się łącznikiem 
różnych stylów i form.
Uniwersalność cegły klinkierowej ma jesz-
cze jeden ważny aspekt –  to materiał, który 
doskonale komponuje się z  innymi pro-
duktami służącymi do urządzania wnętrz 
i  ich wyposażeniem. Cegła bardzo dobrze 
współgra ze standardowymi elementami: 
drewnianą posadzką, pomalowaną ścianą, 
meblami, a nawet ze sprzętami łazienko-
wymi. Świetny efekt przynosi w konfrontacji 
z zimną stalą czy szkłem, które dzisiaj tak 
chętnie wykorzystuje się w aranżacji wnętrz. 

Cegła w łazience
Ściana pokryta klinkierem silnie oddziałuje na 
przestrzeń łazienki. Wyrazista faktura pod-
kreśla strefę prysznica, a także urodę łuko-
wego zwieńczenia niszy, w której zainstalo-
wano kabinę prysznicową. W dużym salonie 
kąpielowym, gdzie króluje czystość form, 
cegła  jest najmocniejszym akcentem. Na-
wiązuje do niej kolorystyka blatów, a nawet 
forma dekoracyjnego grzejnika.

W strefach komunikacyjnych
Klinkier bardzo dobrze sprawdza się w  po-
mieszczeniach pełniących funkcje ko- 
munikacyjne – holach czy klatkach schodo-
wych, gdzie wykorzystuje się jego walory 
użytkowe, takie jak odporność na zabru-
dzenia czy łatwe utrzymanie go w czystości. 
Wykończone klinkierem wewnętrzne ściany 
nośne, które sąsiadują z dużymi przeszkle-
niami, mogą być ciekawym nawiązaniem 
do klinkierowej elewacji domu lub stanowić  
jej „kontynuację”.
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Największym atutem estetycznym ogrodzenia z klinkieru jest jego 
uniwersalność. Współgra ono zarówno z architekturą miejską, jak 
i wtopioną w wiejskie otoczenie. Można je dopasować do każ-
dego stylu architektonicznego – pasuje do rozległej nowoczesnej 
willi i posesji w stylu XIX-wiecznego dworku. Ogrodzenie z cegły 
będzie naturalnym uzupełnieniem domu z klinkierową elewacją. 
Można użyć tej samej cegły na ścianach domu i do budowy jego 
ogrodzenia – to rozwiązanie najbezpieczniejsze z punktu widzenia 
kompozycji estetycznej. Klinkier będzie także dobrze współgrał 
z elewacjami wykończonymi innymi materiałami: tynkiem, drew-
nem czy kamieniem. Chętnie po niego sięgamy, gdy chcemy zbu-
dować niepowtarzalne ogrodzenie – idealnie zgrane z architekturą 
domu także może podkreślać indywidualność inwestorów. Tra-
dycyjna architektura domu może być zaznaczona przez bardziej 

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Zaspokaja ją między innymi silne 
zaznaczanie granic prywatnej przestrzeni. W tej roli doskonale sprawdzi się klinkier – w sposób przyjazny  
tworzy intymną domową atmosferę. Niezależnie od tego, czy zbudowano z niego solidny pełny mur,  
czy też wykonano jedynie słupki i podmurówkę, posesja jest dobrze chroniona!

Ogrodzenie na lata

Klinkier na straży domu

Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się wykwitów na klin-
kierze, warto stosować gotowe zaprawy do klinkieru Terca 
Klinkier. Wystarczy w odpowiedniej proporcji wymieszać 
je z wodą.

„miękką” formę ogrodzenia, którą uzyskuje się, wykorzystując 
kształtki klinkierowe o zaokrąglonych lub jednostronnie ściętych 
krawędziach. Można je stosować zarówno na krawędziach słup-
ków, jak i na zwieńczeniu podmurówki oraz muru. Dodatkowo 
klimat posesji podkreślą daszki wieńczące słupki i murki. Z kolei 
nowoczesny styl bardziej uwypuklą geometryczne kształty ele-
mentów ogrodzenia – można je wykończyć kształtkami połówko-
wymi tworzącymi na krawędziach kąt prosty. 
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Pełne czy ażurowe?
Klinkier sprawdza się zarówno w roli muru pełnego, jak i jako fun-
dament  oraz słupki ogrodzeń ażurowych. Ogrodzenia pełne buduje 
się zazwyczaj na dużych posesjach. Gdy działka jest mniejsza, ogro-
dzenie pełne warto zastosować od frontu – sprawdzi się zwłaszcza 
w hałaśliwym otoczeniu miejskim, gdzie ceglany mur dodatkowo 
będzie skuteczną barierą akustyczną.
Solidny wysoki mur zapewni także intymność – przy takim ogro-
dzeniu nikt  nie zakłóci nam wypoczynku w ogrodzie. Gdy chcemy 
dodać lekkości tego typu ogrodzeniom, zastosujmy kontrastową 
spoinę – rozrzeźbi ona wizualnie litą powierzchnię muru i sprawi, że 
będzie on wyglądał bardziej plastycznie. Wzmocni go także cegła 
stylizowana na starą, tzw. ręcznie formowana – zadziała jej faktura 
oraz wielobarwna kolorystyka.
Gdy chcemy otwierać posesję na otoczenie, lepszym rozwiązaniem 
będzie ogrodzenie ażurowe. Wówczas klinkier posłuży do budowy 
słupów ogrodzenia i ewentualnie podmurówki. 

Walory praktyczne
Nawet jeżeli klinkier jest jedynie budulcem na słupki ogrodzenia, wy-
konane z niego elementy mogą pełnić dodatkowe funkcje – można 
w nie estetycznie wbudować skrzynkę pocztową czy wideodomo-
fon. Stabilna konstrukcja klinkierowego słupka ogrodzenia będzie 
solidnym oparciem dla furtki i bramy wjazdowej. Gdy posesja jest 
usytuowana w miejscu narażonym na zabrudzenia, warto pod tym 
kątem dobrać odpowiedni materiał na ogrodzenie. Również w tym 
przypadku sprawdzi się klinkier, który ma niską nasiąkliwość.  

Solidny mur
Podstawa ogrodzenia z klinkieru wymaga wykonania fundamentu. 
Jego szerokość powinna być zbliżona do grubości  muru. Trzeba też 
pamiętać o dylatacjach oraz ułożeniu poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej. W trakcie murowania ogrodzenia nie zapomnijmy o miesza-
niu cegieł z kilku palet – dzięki temu mur będzie spójny kolorystycz-
nie. Ogrodzenie należy murować na pełne spoiny – nie mogą być 
one cofnięte ani zagłębione. 
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Pokrycie dachu dachówkami ceramicznymi to oczywisty wybór w domu budowanym z ceramiki. Podkreślą 
jego prestiż, zachowując swój piękny wygląd przez wiele dziesiątków lat. Jednak zalety nowoczesnych 
dachówek nie kończą się na atutach ich ceramicznego budulca – rozwiązania systemowe pozwalają stworzyć 
kompletny, absolutnie szczelny i niezwykle trwały ceramiczny dach.

Wysoka jakość i nieograniczone możliwości

Dachówka ceramiczna

Dachówki ceramiczne są niezwykle trwałe i odporne zarówno na 
czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy mróz (Wiener-
berger udziela na nie 30-letniej gwarancji dotyczącej mrozoodporno-
ści), jak i na działanie wysokiej temperatury (ceramika jest materia-
łem niepalnym). Są odporne na zarysowania i na promieniowanie UV 
– nie blakną i nie zmieniają koloru pod jego wpływem. 

Szczelny i bezpieczny dach
Szczelność pokrycia wykonanego z dachówek ceramicznych gwa-
rantuje ich wysoka jakość, głębokie zamki lub systemy mocowania 
dachówki, a także oferowany pełny system dachowy. Ciężkie da-
chówki ceramiczne są trudne do zerwania przez silny wiatr – wyrwa-
nie dachówki z połaci uniemożliwia system SturmFIX. Jeśli jednak do 
tego dojdzie, z dachu zostaną zerwane pojedyncze elementy, a nie 
całe połacie, jak ma to miejsce np. w przypadku dachów z blachy.

Gwarancja optymalnej temperatury
Z punktu widzenia właściwości termicznych dach i mury są równo-
ważnym elementem każdego domu. Pokrycie dachowe jako najbar-
dziej wystawione na promienie słoneczne jest odpowiedzialne za 
naturalną regulację temperatury w każdym budynku. Zastosowanie 
rozwiązań dachowych Koramic – dachówek ceramicznych, wysokiej 
jakości nieceramicznych akcesoriów technicznych wraz z warstwą 
odpowiedniej izolacji termicznej – gwarantuje utrzymanie optymalnej 
temperatury w budynku. Zimą ciepło jest zatrzymywane w domu, 
a latem dach ceramiczny chroni dom przed upałami. 

Doskonała izolacyjność akustyczna
Przy coraz częstszym wykorzystywaniu poddaszy na cele mieszka-
niowe nawet padające krople deszczu nie będą zakłócały cennej ciszy 
– w domach z dachówką ceramiczną nie będzie ich w ogóle słychać.

Zalety dachówek ceramicznych
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Wielość kształtów
W spadzistym dachu, gdzie połacie są widoczne, liczy się nie 
tylko jakość materiału pokryciowego, ale i jego walory este-
tyczne. Pod tym względem dachówka ceramiczna nie ma sobie 
równych. Bogata gama wykrojów sprawia, że można ją dobrać 
do każdego domu, niezależnie od jego stylu. Dachówka cera-
miczna jest dostępna w wielu kształtach – zarówno tradycyjnych, 
takich jak dająca bardzo plastyczny efekt mnich-mniszka, płaska 
karpiówka z różnie wykończonym dolnym brzegiem czy zakład-
kowe dachówki: renesansowa, holenderka, romańska, jak i wielu 
innych. Poza tradycyjnymi kształtami dostępne są dachówki pła-
skie dobrze współgrające z nowoczesną zgeometryzowaną bryłą 
domu. Dachówka na nowoczesny dom najczęściej jest cegla-
stoczerwona, w odcieniach szarości, grafitu lub czerni. Jej natu-
ralny ciężar sprawia, że solidne pokrycie dobrze „zamyka” prostą 
kompozycję. W nowoczesnej architekturze dachówki, zwłaszcza 
płaskie, są z powodzeniem stosowane również do wykończenia 
elewacji domu. 

Trwałość koloru
Dachówki mogą zawdzięczać kolor zastosowanej do produkcji gli-
nie i zawartym w niej związkom chemicznym. Wypalana glina ma 
najczęściej kolor czerwony, ale zdarzają się też złoża mające kolor 
żółty i brązowy. Całość masy jest mieszana aż do momentu uzyska-
nia jednolitej, plastycznej konsystencji. Po uformowaniu odpowied-
niego kształtu dachówki są suszone, a niektóre pokrywane warstwą 
angoby. W końcowym etapie dachówka jest wypalana w piecu. An-
gobowanie to powlekanie dachówek przed wypaleniem specjalnymi 
glinkami, które po wypaleniu nadadzą im ostateczny kolor i powłokę. 
Wsród angob możemy wyróżnić angoby szlachetne, które charak-
teryzują się większym stopniem połysku. Najbardziej błyszczące 
dachówki zamiast angobą pokryte są glazurą, która w procesie wy-
pału przemienia się w warstwę szkliwa, podobnie jak angoba nada-
jąc ostateczny kolor dachówce. Najpopularniejsze kolory dachówek 
to czerwień, brąz, kasztan i antracyt. Spotyka się dachówki, których 

kolor nie jest jednolity, ale cieniowany, np. dachówki rustykalne, 
które wyglądają na stare, lub wiktoriańskie  stylizowane na szla-
chetnie spatynowane. Równie trwała jest barwa dachówek glazu-
rowanych, które mogą się charakteryzować nietypowymi kolorami. 
Otrzymuje się w ten sposób wysoki połysk oraz różnorodne barwy 
dachówek, np. niebieską, zieloną. 

Pokrycie coraz bardziej ekonomiczne
Dachówki ceramiczne są twarde i sztywne, dzięki czemu nie trzeba 
ich układać na sztywnym poszyciu. Montaż dachówek jest coraz 
prostszy i szybszy. Z myślą o szybkim i ekonomicznym budowaniu 
powstała np. dachówka Alegra 9 – już 9 sztuk wystarcza na pokrycie 
1 m² dachu, co także obniża koszt wykonania pokrycia dachu (zazwy-
czaj na pokrycie 1 m² zużywa się 12-13 dachówek ceramicznych). 
W przypadku elementów drobnowymiarowych, jakimi są dachówki, 
ogranicza się do minimum konieczność ich docinania. Dostępne 
akcesoria ceramiczne znacznie przyspieszają montaż pokrycia. 
Ponadto trwałość dachówek ceramicznych, ich długowieczność 
i wysokiej jakości rozwiązania systemowe zapewniają ekonomię 
użytkowania – bez potrzeby remontów, renowacji czy malowania 
pokrycia dachu.
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Szlachetna jakość dachówki ceramicznej

Dach na długie lata

Przemijają epoki, a wraz z nimi style architektoniczne. Zamiłowanie do dachówek ceramicznych pozostaje 
zaś niezmienne. Gdzie okiem sięgnąć, rosną nowe domy, na których pojawiają się karpiówki, esówki, mar-
sylki lub inne typy dachówek ceramicznych. Ich asortyment jest nieustannie rozszerzany. Powstają nowe 
wzory o coraz ciekawszych barwach i odcieniach.

Marzenie Maćka i Ewy to mieszkać, pracować i odpoczywać 
pod jednym dachem. Budują właśnie dom na Mazurach. Przede 
wszystkim ma być on letnią siedzibą rodziny, jednak z czasem 
zamierzają się tam przenieść na stałe. Od początku jednak 
część domu chcieliby przeznaczyć na pensjonat. Taki też wy-
brali projekt – to obszerny budynek składający się z kilku brył, 
które mogą pełnić różne funkcje. 
Przed Ewą i Maćkiem niełatwy etap – planowanie budowy da-
chu. Rozbudowana mazurska posesja musi mieć dach godny 
swojego pięknego otoczenia, a zarazem odporny na zmienne 
warunki atmosferyczne. Architekt zaplanował pokrycie rozbu-
dowanej bryły domu kombinacją dachów o różnych kształtach. 
Wiedzą już, że zostanie on pokryty trwałymi i estetycznymi da-
chówkami ceramicznymi. Ale jak wybrać konkretną dachówkę, 
która pozwoli takie bogactwo form zespolić w jedną całość? 
Słyszeli też, że solidny, pewny dach to nie tylko odpowiednio 
dobrana dachówka, ale również dodatkowe akcesoria, które 
tworzą szczelne i bezpieczne pokrycie.  

Dach na lata
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Krótki przewodnik po kształtach dachów
Wybór kształtu dachu przede wszystkim decyduje o wyglądzie 
domu, w wielu wypadkach dach stanowi jego wizytówkę. Po-
zwala też na identyfikację kulturową – są formy dachów powią-
zanych ściśle ze stylem architektonicznym lub regionem. Kształt 
dachu ma też wpływ na funkcjonalność poddasza i koszty bu-
dowy domu. Wybierajmy więc, kierując się jego pięknem, ale też 
rozwagą. 

Dwuspadowy. Najbardziej utrwalony w naszej tradycji i  krajo-
brazie. Dziś coraz bardziej doceniany przez architektów i inwe-
storów – staje się synonimem nowoczesnej bryły domu pasyw-
nego i energooszczędnego. Jego atutem jest łatwość wykonania, 
a także duża przestrzeń do zagospodarowania pod połaciami. 
W najprostszej postaci – bez lukarn, facjat czy ryzalitów – zna-
komicie wypełnia zadania ochronne, bo woda deszczowa i śnieg 
spływają z niego bez przeszkód. 

Czterospadowy. Wydaje się bardziej atrakcyjny niż prosty dwu-
spadowy. Brak ścian szczytowych pozwala lepiej wyeksponować 
efektowne pokrycie. Ponieważ z każdej strony połać dachu scho-
dzi nisko, ściany mają mniejszą powierzchnię niż w domu z da-
chem dwuspadowym. Popularną odmianą dachu czteropołacio-
wego jest kopertowy. Składa się on z czterech połaci, z których 
dwie równoległe w kształcie trapezów zbiegają się w kalenicy. 
W miejscu, gdzie w dachu dwuspadowym są ściany szczytowe, 
znajdują się dwie połacie w kształcie trójkątów. Pozioma kale-
nica jest znacznie krótsza od tej w dachu dwupołaciowym, nato-
miast pojawiają się cztery grzbiety, czyli kalenice skośne. Na rzu-
cie taki dach przypomina kopertę – stąd jego nazwa. Jeszcze 
inną odmianą dachu czteropołaciowego jest dach namiotowy, 
który składa się tylko z połaci w kształcie trójkątów z wierzchoł-
kami stykającymi się w jednym punkcie. 

Wielopołaciowy. Ten rodzaj dachu przykrywa rozbudowane 
bryły domów, jest więc niezwykle wyrazistym elementem. Odpo-
wiednio dobrane pokrycie i staranne wykonanie może zeń uczy-
nić wysmakowany estetycznie znak rozpoznawczy budynku. 
Formy dachów wielopołaciowych są połączeniem kilku dachów, 
które najczęściej krzyżują się ze sobą w kalenicach i koszach. 
Najlepiej, gdy łączą się dachy o tym samym kształcie, np. dwu- 
lub czterospadowe. Spójności kompozycji służy także zachowa-
nie tego samego kąta nachylenia wszystkich połaci. Gdy kale-
nice dachów przykrywające poszczególne bryły są na różnej wy-
sokości, wówczas harmonię może wprowadzić np.  ustawienie 
ich pod tym samym kątem. 

Efektowne detale dachu

Lukarna 
Mianem lukarny określa się nadbudówkę na dachu, która ma we 
frontowej ścianie jedno lub więcej okien. Urozmaica bryłę dachu 
i korzystnie wpływa na ogólny wygląd domu. Przez okno lukarny 
dostaje się sporo światła słonecznego na poddasze użytkowe. 
Powiększa też ona przestrzeń pomieszczenia na poddaszu. Jej 
kształt w dużej mierze zależy od formy dachu lukarny – najczę-
ściej kryje się je dachami jedno-, dwu- i trójspadowymi. 

Wole oczko
Jest to rodzaj lukarny, której daszek ma łukowy kształt. W prze-
ciwieństwie do zwykłej lukarny wole oczko nie ma ścianek bocz-
nych. Jego ściana czołowa jest natomiast w górnej części wy-
profilowana w łuk. Mimo że w wole oczko wbudowuje się okno, 
jest ono traktowane raczej jako dodający uroku detal architek-
toniczny niż sposób na efektywne doświetlenie pomieszczeń 
poddasza. 

Dach dwuspadowy naczółkowy

Dach czterospadowy kopertowy

Dach wielospadowy z lukarnami
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Wybrane akcesoria ceramiczne
Akcesoria ceramiczne stanowią niezbędne uzupełnienie oferty 
dachówek połaciowych. 

01. Szczytowa lewa
02. Szczytowa prawa
03. Szczytowa połówkowa lewa
04. Szczytowa połówkowa prawa
05. Kominek odpowietrzający

06. Antenowa
07. Gąsior
08. Gąsior początkowy grzbietu
09. Gąsior początkowy kalenicy
10. Trójnik

Rozwiązania systemowe

Kompletny dach z ceramiki

Współczesna, pełna oferta dachowa to nie tylko dachówki podstawowe, tzw. połaciowe. Niezbędnym uzu-
pełnieniem są akcesoria ceramiczne, które razem z dachówką podstawową tworzą kompletną połać dacho-
wą. W skład oferty Wienerberger wchodzą również akcesoria techniczne, które ułatwiają solidne mocowanie 
dachówek, a także wentylują i uszczelniają połać dachu. 

Kompletny dach z ceramiki
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Wybrane akcesoria techniczne
Nieceramiczne dodatki systemowe są niezwykle ważnym dopeł-
nieniem dachówek połaciowych oraz akcesoriów ceramicznych. 
Dobrze dopasowane akcesoria stanowią idealną ochronę kon-
strukcji dachu. 

01. Taśmy uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu
02. Taśma Multi-Flex
03. Taśma koszowa
04. Stopnie i ławy kominiarskie
05. Płotki śniegowe

06. Śniegowstrzymywacze
07. Spinki do mocowania dachówek
08. Klamry do gąsiorów
09. Uchwyty do łat
10. Grzebień okapu z listwą wentylacyjną
11. Membrany dachowe
12. Pas nadrynnowy i siatka ochronna okapu
13. Spinka SturmFIX

O ostatecznej jakości dachu decyduje nie tylko rodzaj 
samego pokrycia, ale również wykonawstwo oraz naj-
wyższej jakości systemowe akcesoria ceramiczne 

i techniczne. To dzięki nim elementy dachu idealnie do siebie pa-
sują, łatwo się łączą i w efekcie dają trwałe i szczelne pokrycie.

NOWOŚĆ



76

Rozwiązania dachowe

Wybieramy dachówkę – oferta Koramic
Rodzajów dachówek jest wiele. Zależnie od modelu można nimi 
kryć dachy o nachyleniu już od kilkunastu stopni. W ofercie Ko-
ramic znaleźć można dachówki płaskie typu karpiówka oraz da-
chówki zakładkowe, esówki i dachówki typu mnich-mniszka.

Karpiówki – to niewielkich rozmiarów płaskie dachówki bez 
zamków. Mają podłużny kształt i różnorodne wykroje dolnej 
krawędzi, dzięki czemu pozwalają stworzyć na połaci ciekawe 
wzory. Od spodu wyposażone są w noski do zahaczania o łatę. 
Mają również fabrycznie wykonane dwa otwory na wkręty, któ-
rymi mocuje się je do łat (ale zawsze wykorzystuje się tylko jeden 
otwór i jeden wkręt!). Dzięki niewielkim rozmiarom dachówki te 
bardzo dobrze sprawdzają się m.in. do krycia dachów o skom-
plikowanej formie. Można nimi wykończyć powierzchnie łukowe, 
jak choćby daszki lukarn typu wole oczko. Z kolei prostym da-
chom dwuspadowym nadadzą szlachetny charakter. 

Dachówki zakładkowe – wyposażone są w zamki wytłoczone na 
dwóch zbiegających się ze sobą krawędziach (górnej i bocznej le-
wej lub tylko na jednej z nich). Za ich sprawą ceramiczne pokrycie 
jest wyjątkowo szczelne i spójne. Co więcej, zamki umożliwiają 
regulację ułożenia dachówek. Dzięki temu pokrycie można tak 
precyzyjnie rozplanować, by do minimum ograniczyć docinanie 
dachówek. Od spodu dachówki mają noski, które podczas ukła-
dania zahacza się o łaty. W ofercie Koramic jest aż 16 modeli 
dachówek zakładkowych, w tym zakładkowa dachówka płaska 
Actua 10. 

Esówki – to dachówki nazywane też holenderskimi. To pokrycie 
o  bardzo tradycyjnym kształcie, który w przekroju poprzecznym 
przypomina literę S. Nie mają zamków, przez co ich montaż wy-
maga większej precyzji niż przy dachówkach zakładkowych, a do-
świadczenie dekarza jest szczególnie ważne. Minimalny kąt nachy-
lenia dachu przy zastosowaniu membrany dachowej dla dachówek 
esówek Koramic wynosi 25°. Dachówki esówki widywane są na 
zabytkowych budynkach, dlatego też poleca się je między innymi 
do renowacji historycznych dachów. Sprawdzają się również do-
brze jako pokrycie domów jednorodzinnych. 

Wybór dachówki ceramicznej

Nowy wymiar
dachówki zakładkowej

Największą dachówką ceramiczną Koramic jest renesansowa 
dachówka Alegra 9, która łączy w sobie tradycyjny kształt i no-
woczesną, prostą formę. 

  Dachówka Alegra 9 powstała z myślą o szybkim i oszczędnym 
układaniu pokrycia dachowego – duże wymiary dachówki po-
wodują, że na pokrycie 1 m² wystarczy jedynie 9 sztuk. 

  Odpowiednio dobrany kształt i wyważone proporcje da-
chówki Alegra 9 sprawiają, że dach nie tylko wygląda na lekki, 
ale w  rzeczywistości taki jest – jego waga nie przekracza  
40 kg/m². 

  Głębokie zamki i system mocowania Sturmfix zapewniają 
bezpieczne i pewne mocowanie tego pokrycia. Minimalny kąt 
nachylenia dachu dla dachówki zakładkowej Alegra 9 wynosi 
jedynie 15°.    
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Dachówki mnich-mniszka – to historyczny model dachówek, je-
den z najstarszych produkowanych kształtów. Dachówki mnich-
-mniszka sprzedawane są w parach. Górna dachówka zwana jest 
mnichem, a dolna mniszką. Układa się je w ten sposób, że każdy 
mnich przykrywa dwie mniszki na ich styku. Mocuje się je do łat 
drutem lub za pomocą specjalnych klamer. Po ułożeniu tworzą 
bardzo efektowne pokrycie. Dachówki te nie mają zamków. Pole-
cane są do domów o klasycznej architekturze i oczywiście obiek-
tów zabytkowych. Te tradycyjne dachówki coraz częściej upięk-
szają domy jednorodzinne stylizowane na obiekty architektury 
śródziemnomorskiej. Sprawdzą się również przy kryciu dachów 
wieżowych z zastosowaniem zestawów kształtek. 

Kiedyś o różnicach kolorystycznych między dachówkami 
decydował wyłącznie surowiec. Zależnie od rodzaju użytej 
gliny mogły one być ciemniejsze bądź jaśniejsze, bardziej 
lub mniej ceglaste, czasami żółte bądź brązowe. Obecnie 
wachlarz dostępnych kolorów jest znacznie większy. Da-
chówki przed wypaleniem pokrywa się specjalnymi koloro-
wymi glinkami. Proces ten nazywany jest angobowaniem. 
Angobowanie podobnie jak glazurowanie czyni je jednocze-
śnie mniej podatnymi na zabrudzenie.

 Jakie dachówki do jakich kształtów
Zanim wybierzemy pokrycie dachu, zastanówmy się, 

jaka forma dachówki będzie najbardziej odpowiednia dla kształtu 
dachu naszego domu. 

  Do dachu dwuspadowego można wybrać każdą dachówkę. 
Dzięki dużym i regularnym płaszczyznom połaci nie ma znacz-
nych strat materiałowych. W zależności od stylu domu sprawdzi 
się zarówno dachówka mnich-mniszka czy romańska, jak i reń-
ska. Ich bogata forma lub sposób ułożenia może być najbardziej 
prestiżowym elementem prostego domu.   

  Na dachy dwuspadowe dobrą propozycją są też dachówki 
o  tradycyjnych wykrojach w czarnej lub grafitowej barwie, 
np. dachówka marsylka w kolorze czarnym lub antracytowym.

  Dach czterospadowy to forma jakby stworzona dla dachówki 
– doskonale eksponuje urodę tego pokrycia, nie ma problemów 
z jej dobraniem do tego kształtu. Większość dachówek zakład-
kowych Koramic doskonale nadaje się na tego typu dachy. 

  Dachówka ceramiczna jest idealnym pokryciem dla rozbudo-
wanej formy dachu wielospadowego. Jak żadne inne pokrycie 
może ona wydobyć urodę tego kształtu – ułożone w łuskę lub 
koronkę karpiówki znakomicie sprawdzą się na nieregularnych 
połaciach, z kolei gdy dach przykrywa rozległą rezydencję 
w stylu amerykańskiego modernizmu, warto zastosować geo-
metryczne tradycyjne formy takie jak marsylka czy renesan-
sowa lub holenderka.  

Dachówka 
płaska Actua 10

Jest to dachówka zakładkowa, wyposażona w zamki, które zapew-
niają szczelność gotowej połaci dachowej. Dachówki płaskie Actua 
10 mają stosunkowo duże wymiary, dzięki czemu do pokrycia 1 m² 
dachu wystarczy już 10,5 sztuki. Mogą być układane z przesu-
nięciem o pół dachówki. Umożliwiają też dużą regulację długości 
krycia. 
Minimalny kąt nachylenia dla tej dachówki wynosi 24°. Dachówka 
płaska daje wrażenie gładkiego, niemal pozbawionego faktury da-
chu. Ten model dachówek podkreśla w bardzo wyraźny sposób 
poziomy kierunek połaci. Wyróżniające się czystą i prostą formą 
dachówki płaskie dają projektantom duże możliwości kształtowa-
nia estetyki budynku. Bardzo dobrze sprawdzają się na domach 
o nowoczesnej, awangardowej architekturze.
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Budujemy dach warstwa po warstwie
Zanim nasz dach przybierze ostateczny, nadany mu przez pokrycie 
wygląd, musimy zadbać o zbudowanie jego solidnej konstrukcji, 
właściwe ocieplenie i wentylację połaci oraz wykonanie tzw. wstęp-
nego krycia. 

Więźba. Konstrukcją utrzymującą pokrycie i warstwy izolacyjne 
dachu jest więźba. Buduje się ją z krokwi, słupów, jętek, płatwi i in-
nych drewnianych elementów. Coraz częściej więźby zamawiane 
są w wytwórniach, skąd przywozi się je w gotowych fragmentach 
zwanych wiązarami kratownicowymi. Takie więźby są popularne 
zwłaszcza w budynkach z poddaszami nieużytkowymi. Więźby 
projektuje się tak, żeby zdolne były przenieść bardzo duże obcią-
żenia. Poza ciężarem pokrycia i innych materiałów dachowych pro-
jektanci uwzględniają także obciążenie śniegiem i wiatrem. 

Termoizolacja. Dachy, o ile nie znajdują się nad pomieszczeniami 
nieogrzewanymi, muszą zostać porządnie ocieplone. Między ele-
mentami więźby, pod nią, a czasem także na więźbie mocuje się 
więc materiał termoizolacyjny. Najczęściej jest nim wełna mine-
ralna, ale można ją zastąpić także innymi rozwiązaniami jak płyty 
poliuretanowe lub termoizolacja natryskowa. 
Grubość termoizolacji określa projektant. Zależy ona w dużej mie-
rze od właściwości danego materiału. Im niższy współczynnik 
przewodzenia ciepła, tym mniejsza może być łączna grubość war-
stwy termoizolacyjnej.

Folie i membrany. Dach musi mieć ochronę przed wilgocią. Do-
tyczy to zwłaszcza wilgoci mogącej gromadzić się w jego war-
stwach, w rezultacie skraplania się pary wodnej. 
Od środka dach izolowany jest folią paroizolacyjną, aby wilgoć 
z ogrzewanych pomieszczeń nie zdołała dostać się w głąb połaci 
i doprowadzić do zamoczenia termoizolacji (co znacznie obniżyłoby 
jej skuteczność). Membranę o wysokiej paroprzepuszczalności, jak 
Classic Light lub Classic Super, układa się z kolei od zewnętrznej 
strony dachu. Osłania ona termoizolację i zapobiega przedostawa-
niu się wody, która mogłaby wniknąć w ocieplenie, a z drugiej strony 
umożliwia odprowadzenie wilgoci poza dach, jeśli ta zdoła się do-
stać do jego wewnętrznych warstw.

Kontrłaty i łaty drewniane. Kontrłaty biegną wzdłuż krokwi dacho-
wych, a łaty nabijane są prostopadle do nich. Kontrłaty gwarantują 
utworzenie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy dachówkami a mem-
braną, aby jakakolwiek wilgoć mogła zostać skutecznie usunięta. 

Budowa trudnych detali 
Lukarna
Lukarny buduje się wtedy, gdy więźba dachowa jest już wykonana. 
Najmniej problemów sprawi mała lukarna z wąskim okienkiem, której 
szerokość nie przekroczy rozstawu między krokwiami. W przypadku 
szerszych lukarn konieczne jest wycinanie fragmentów krokwi dacho-
wych i zastosowanie tak zwanych wymianów. 
  Więźba lukarny jest miniaturą więźby dachu. Najprostsze są więźby 
jednospadowe, stanowiące przedłużenie połaci dachu, ale idące pod 
mniejszym kątem nachylenia. Trudniej zbudować konstrukcję dachu 
dwu- lub trójspadowego. Wtedy na połączeniu dachu lukarny z poła-
cią pojawiają się dwa krótkie kosze, które trzeba właściwie wykonać, 
żeby nie dochodziło do przecieków.
  Lukarnę ociepla się podobnie jak pozostałe elementy dachu. Jedna 
warstwa termoizolacji zmieści się między krokwiami jej daszku a słu-
pami ścian. Drugą warstwę dokłada się od spodu. Hydroizolacja 
daszku to najczęściej membrana dachowa o wysokiej paroprzepusz-
czalności. 
  Dach lukarny kryty jest tym samym materiałem co dach domu. 
Ze  względu na możliwy stopień skomplikowania przy małej po-
wierzchni najkorzystniej będzie wykończyć go produktami drobno-
wymiarowymi, na przykład dachówkami ceramicznymi.
  Zewnętrzne ścianki można wykończyć na wiele sposobów. Po od-
powiednim dociepleniu poza otynkowaniem można obudować je 
deskami elewacyjnymi lub płytami drewnopochodnymi, a także pła-
skimi dachówkami. 

Na łatach będą opierane dachówki. Rozstaw łat dobiera się do kon-
kretnego modelu dachówek.

Pokrycie. To oczywiście dachówki – zakładkowe, karpiówki, esówki 
lub typu mnich-mniszka. Oferta Koramic obejmuje wiele modeli da-
chówek w rozmaitych kolorach i opcjach wykończenia, łatwo więc 
wybrać najlepsze dachówki dla danego domu i dachu. 

Pokrycie dachu tylko w niewielkim stopniu obciąża więźbę da-
chową. Ważniejsza jest suma obciążeń własnych dachu, jego 
ocieplenia i wykończenia, a także zewnętrzne warunki atmos-
feryczne. Więźba musi stawić czoła silnym podmuchom wiatru 
i ciężarowi zalegającego śniegu. Według obliczeń konstrukcyj-
nych obciążenia dachu pokrytego dachówą są zaledwie o ok. 
20% większe niż pokrytego blachodachówką, a zatem więźba 
pod dachówkę musi być tylko nieznacznie mocniejsza.

Budowa dachu
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Membrany dachowe Koramic
Zadaniem membran dachowych Koramic Classic Light i Classic 
Super jest ochrona izolacji termicznej poddasza i konstrukcji dachu 
przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, takich 
jak deszcz, śnieg czy wiatr. Dzięki bardzo wysokiej paroprzepusz-
czalności umożliwiają one jednocześnie wentylację dachu i odpro-
wadzenie nadmiaru wilgoci z wnętrza domu.

Flexi-Rol
taśma wykonana z podatnej na 
kształtowanie tkaniny pozwalają-
cej na wentylację kalenic i grzbietu 
dachu i zabezpieczająca przed 
przedostawaniem się zanieczysz-
czeń. Aluminiowe pasy na obrze-
żach taśmy zapewniają odprowa-
dzanie wody.

Grzebienie wentylacyjne 
okapu
pozwalają na skuteczną 
wentylację okapu, stanowią 
także zabezpieczenie szczeliny 
wentylacyjnej.

Uniwersalne taśmy 
Multi-Flex 
pozwalają na estetyczne wyko-
nanie uszczelnienia w miejscach 
styku połaci dachu ze ścianą 
i kominem.

Warto się przygotować
Uzupełnieniem dachówek, gwarantującym prawidłowe wykonanie dachu, są systemowe produkty uzupełniające. Ważne, aby były 
one markowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Firma Wienerberger ma w swojej ofercie szereg akcesoriów technicznych 

pomocnych w układaniu dachu.

Alu-Rol
podobnie jak Flexi-Rol taśma 
ta gwarantuje odpowiednią 
wentylację i zabezpiecznie 
kalenic i grzbietów. Wyko-
nana w całości z plisowanego 
aluminium. 

Dachówki 
na wole oczko

Podstawowym i uniwersalnym modelem jest karpiówka. Ze względu 
na małą szerokość idealnie nadaje się do plastycznego formowania 
skomplikowanych kształtów. Przy mniej łagodnych lukarnach o nie-
wielkich wymiarach najlepiej sprawdzą się węższe karpiówki, jak mo-
dele żłobkowane (15,5 cm) lub dachówki ¾ (13,5 cm). Problemów nie 
powinny też sprawić dachówki mnich-mniszka, gdyż w ich przypadku 
można elastycznie operować szerokością krycia, oraz tradycyjne 
esówki. Wykonanie wolego oczka przy użyciu najpopularniejszych 
obecnie dachówek zakładkowych jest trudniejsze. Wówczas najważ-
niejsze jest, aby pojedynczy element był możliwie mały oraz żeby miał 
odpowiednio dużą regulację szerokości i długości krycia.

Wole oczko
Taka lukarna wygląda lekko i efektownie, ale tylko cieśle oraz deka-
rze wiedzą, ile pracy wymaga jej wykonanie.
Najbardziej istotne jest zbudowanie odpowiedniej konstruk-
cji nośnej oraz podkonstrukcji pod pokrycie. Konstrukcję no-
śną wolego oczka wykonuje się, gdy więźba dachowa jest już 
skończona. 

  Dach wolego oczka spoczywa na krokiewkach, które z jednej strony 
opierają się na więźbie połaci, a z drugiej na ścianie czołowej. Za-
miast krokiewek więźbę lukarny można utworzyć z 2, 3 lub 4 krążyn 
wykonanych na zamówienie w zakładzie stolarskim. To elementy 
biegnące równolegle do ściany czołowej. W części górnej są po-
dobnie wyprofilowane jak ona. Ich rozmiar jest zmienny. Większe są 
bliżej przodu, mniejsze w tyle lukarny. Niezależnie od sposobu wy-
konania konstrukcji szczelność zapewnia się poprzez pełne desko-
wanie nie tylko lukarny, ale także przylegających fragmentów połaci. 
Na deskowaniu należy wykonać szczelne pokrycie spodnie.

  Różnica pomiędzy nachyleniem głównej połaci dachu a nachy-
leniem linii wierzchołka wolego oczka nie może być większa niż 
12°. Dla pokrycia z karpiówki stosunek wysokości ściany do jej 
długości powinien wynieść maksymalnie 1:5. Im będzie on mniej-
szy (np. 1:8, który jest jednocześnie maksymalnym dla dachówek 
zakładkowych i esówek), tym łagodniejsza będzie forma wolego 
oczka i będzie ono łatwiejsze do wykonania. 
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Komin – jest jednym z najtrudniejszych elementów dachu. Pod-
czas wykańczania połaci nie można zapomnieć o wyprowadzeniu 
folii dachowej na komin i przymocowaniu jej taśmą dwustronnie 
przylepną. Do obróbki komina, która zapewni szczelne połączenie 
z pokryciem, najlepsza jest elastyczna taśma Multi Flex. Mocuje 
się ją do ścianek komina i wyprowadza na pokrycie, dokładnie 
doklejając do dachówek. W części dachu nad kominem dachówki 
muszą zostać wyprowadzone na obróbkę. Krawędzie obróbek 
przymocowanych do ścianek komina muszą być od góry osło-
nięte listwami Multi Flex. 

Kosz – to wewnętrzny zbieg dwóch połaci. Wzdłuż kosza mocuje 
się taśmę koszową, czyli obróbkę, która niczym rynna będzie od-
bierać wodę spływającą z połaci i nie dopuści, żeby dostała się 
ona pod pokrycie. Dlatego boczne krawędzie obróbki koszowej są 
zagięte. Dachówki sąsiadujące z koszem trzeba dociąć szlifierką 
pod odpowiednim kątem.

Jak układa się pokrycie z dachówek ceramicznych
Układanie pokrycia z dachówek ceramicznych to jedno z trudniej-
szych rzemiosł dekarskich. Zanim jeszcze wybierzemy konkretny 
kształt dachówki, warto rozejrzeć się za dobrą ekipą dekarską i po-
znać podstawowe zasady układania pokrycia z dachówek.  
  Przed rozpoczęciem krycia dachu trzeba zamontować na kro-
kwiach membranę wysokoparoprzepuszczalną oraz zbudować 
podkonstrukcję z kontrłat i łat. Ocieplanie przeprowadza się prze-
ważnie po zakończeniu krycia dachu, chyba że materiał termoizo-
lacyjny ma znajdować się na krokwiach – wówczas dachówki będą 
mocowane po ocieplaniu połaci. Łaty przybija się do kontrłat, w roz-
stawie właściwym dla danego modelu dachówek. 

  Gdy ruszt jest gotowy, przychodzi czas na montaż akcesoriów tech-
nicznych, które schowane będą częściowo pod pokryciem.Wzdłuż 
okapu mocuje się elementy wentylacyjne, np. listwę wentylacyjną 
okapu czy grzebień okapu (w przypadku dachówek zakładkowych). 
Zapewnią one wlot powietrza do przestrzeni wentylacyjnej pod po-
kryciem. Elementy te nie wpuszczą pod pokrycie ptaków i gryzoni, 
a także liści i innych zanieczyszczeń.

  Przed przystąpieniem do układania dekarz powinien rozmierzyć 
dach pod kątem wybranego modelu dachówki, żeby zminimalizo-
wać ryzyko ich docinania. Układanie dachówek zaczyna się od dołu 
dachu, czyli od okapu. Później idzie się rzędami ku górze, przykry-
wając za każdym razem częściowo spodni rząd. W przypadku da-
chówek zakładkowych i esówek układanie każdego rzędu rozpo-
czyna się od prawej strony dachu, dla karpiówek i mnich-mniszki 
nie ma to znaczenia.

  Oprócz zwykłych dachówek na połaci montuje się też dachówki 
specjalnego przeznaczenia – na przykład wentylacyjne. Na skrajach 
dachu stosuje się dachówki szczytowe. Do wykańczania kalenic 
i grzbietów dachu przeznaczone są specjalne akcesoria ceramiczne 
zwane gąsiorami. Przytwierdza się je klamrami do drewnianej łaty 
kalenicowej. Łatę opiera się na specjalnych metalowych uchwytach 
mocowanych wcześniej do krokwi. Uchwyty te trzeba starannie 
wypoziomować. 

   Dachówki montuje się przy użyciu wkrętów lub specjalnych spinek 
(np. najnowocześniejszej spinki SturmFIX), mocując wszystkie da-
chówki okapowe, szczytowe i przy kalenicy oraz odpowiednią liczbę 
dachówek w części głównej połaci. Od góry na łacie kalenicowej 
pod gąsiorami układa się taśmę wentylacyjną, np. Flexi-Rol lub Alu-
-Rol, dokładnie przyklejając jej krawędzie do dachówek.

Wienerberger współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem  
Dekarzy i szkoli fachowców, dlatego bez problemu pomoże-
my inwestorom w wyborze specjalistów.

Układanie dachu

Dlaczego dach ceramiczny Wienerberger 
z dobranymi akcesoriami jest odpowiednim rozwiąza-
niem do trudnych warunków atmosferycznych?

1. Składa się z małych, szczelnie montowanych elementów, dzięki 
czemu najsilniejszy wiatr nie poderwie większej części konstrukcji.
2. Mrozoodporność, trwałość i jakość są gwarantowane przez 
firmę Wienerberger.
3. Wienerberger posiada specjalny system mocowania spinkami 
SturmFIX, dostosowany do skrajnych warunków pogodowych. 

Ekspert radzi:
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Dach odporny na żywioły
Jak pokazują ostatnie doświadczenia, wi-
chury, huragany i trąby powietrzne stają 
się zjawiskami coraz częstszymi i  coraz 
bardziej typowymi dla naszej strefy klima-
tycznej. Dachówki są materiałem, który naj-
lepiej znosi gwałtowne wiatry. Ze względu 
na odpowiedni ciężar nie poddają się łatwo 
działaniu wiatru, a ponieważ tworzą pokry-
cie składające się z tysięcy pojedynczych, 
drobnych elementów, wiatr nie unosi ich jak 
żagla. Pokrycia z elementów wielkoforma-
towych są zrywane z dachu, bo działają po-
dobnie jak żagle. Co więcej, wiatr odrywa je 
razem z rusztem nośnym, więc zniszczenia 
stają się jeszcze poważniejsze. Jeśli z  ja-
kichś powodów (np. gigantycznego gradu) 
kilka dachówek ulegnie uszkodzeniu, ła-
two je wymienić – jest to stosunkowo tania 
i szybka naprawa.

Montaż dachówki za pomocą spinki SturmFIX

1. Umieszczenie spinki w odpowied-
nim wyprofilowaniu dachówki

2. Przymocowanie dachówki i spinki 
za pomocą wkrętu

Produkt wart 
polecenia

Spinki SturmFIX są 
rekomendowane 
przez Polskie 
Stowarzyszenie Dekarzy.

System SturmFIX
Aby uczynić pokrycia z dachówek zakład-
kowych jeszcze bardziej odpornymi na hu-
ragany, firma Wienerberger wprowadziła 
system mocowania SturmFIX. Umożliwia 
on mocowanie dwóch dachówek jedną 
spinką. Spinki SturmFIX przeznaczone są 
do dachówek Alegra 9, Alegra 12, Mondo 
11, Cavus 14, Karthago 14 i Actua 10.

3. Ułożenie dachówek w kolejnym 
rzędzie

4. Dociśnięcie dachówki w celu 
zatrzaśnięcia spinki

łata dachowa

wkręt mocujący dolną dachówkę do łaty

miejsce na spinkę SturmFIX

mocowanie górnej dachówki

spinka SturmFIX

NOWOŚĆ
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Zalety dachówki Karpiówki
  Mała szerokość dachówek umożliwia pokrycie dachu wzboga-
conego różnorodnymi detalami i krzywiznami na płaszczyznach 
połaci; 

  bogata oferta kolorystyczna karpiówek pozwala na dobranie 
koloru dachu do pozostałych elementów elewacji; 

  tradycyjny kształt dachówki daje bogate możliwości nawiązania 
do historycznych stylów i lokalnych tradycji architektonicznych; 

  oryginalną formę pokrycia można uzyskać, sięgając po jeden 
z rozmaitych wykrojów; 

  prostota kształtu dachówki podstawowej pozwala na układanie 
jej w różnych wzorach.

Karpiówka
Dachówka podstawowa
Wykrój o zaokrąglonych dolnych 
krawędziach jest najbardziej popularnym 
kształtem tego modelu dachówki.
Można ją układać na dwa sposoby: 
w łuskę lub koronkę.

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

miedziana 
angoba

brązowa 
angoba

zielona 
angoba

antracytowa 
angoba

ceglasta angoba 
szlachetna

czarna angoba 
szlachetna 

Indeks kolorystyczny dachówki Karpiówki

Karpiówka

Wybór idealny

Karpiówka to najlepszy kształt dachówki na pokrycie skomplikowanego dachu z licznymi zaokrąglonymi  
krawędziami, jaki został przewidziany w projekcie domu pani Ewy i pana Maćka. Łatwe pokrycie falistych 
płaszczyzn dachu i uzyskanie spójnego efektu estetycznego ułatwiają akcesoria ceramiczne. 

Dachówki ceramiczne
Karpiówka

Rozwiązania dachowe

Stosując wykrój półokrągły, do pokrycia 1 m2 dachu po-
trzeba 36  szt. dachówki Karpiówki. Na  jednej palecie 

mieści się 480 szt. dachówek. Minimalny kąt nachylenia połaci 
dachu wynosi 24° przy zastosowaniu membrany dachowej.
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trójnik gąsiora 
nr 1

1/2

klinowa 
lewa

klinowa 
prawa

3/4 5/4

trójnik gąsiora 
nr 2 i 3 

gąsior nr 1 
(cylindryczny)

gąsior nr 2 
(stożkowy)

gąsior początkowy 
kalenicy nr 1

gąsior 
początkowy 
kalenicy nr 3

gąsior 
początkowy 
grzbietu nr 5

gąsior 
początkowy 
grzbietu nr 1

gąsior 
końcowy 

kalenicy nr 3

gąsior 
końcowy 

kalenicy nr 2

zamknięcie 
początkowe 

grzbietu nr 2 i 3

okapowa

pulpitowa 
długa

pulpitowa 
krótka

kalenicowa

gąsior nr 3 
(gotycki)

gąsior nr 5 
(wieżowy)

Wykończenie kalenicy i grzbietów 
Wykończenie kalenicy i grzbietów umożliwiają dachówki kalenicowe oraz gąsiory, czyli 
specjalnie uformowane kształtki ceramiczne, którymi osłania się styki połaci, zabezpie-
czając ją przed przedostawaniem się wody opadowej pod pokrycie. 

Akcesoria połaciowe
Pozwalają uniknąć docinania dachówek w niektórych miejscach dachu, jak np. przy oknach 
dachowych lub przy okapie. 

Wykończenie szczytów
Dachówki te służą do krycia bocznych krawę-
dzi dachów, tzw. szczytów. Pozwalają uniknąć 
stosowania obróbek blacharskich. 

gąsior 
początkowy 
kalenicy nr 2

wyrównawczaszczytowa 1/2 
lewa i prawa

szczytowa 3/4 
lewa i prawa

szczytowa 5/4 
lewa i prawa

Wybór idealny
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Rozwiązania dachowe

antenowa

Akcesoria specjalnego zastosowania
W kolekcji dachówki Karpiówki są dostępne 

również akcesoria specjalnego zastosowania.

kominek odpowietrzający

Akcesoria wentylacyjne
Ten rodzaj dachówek ułatwia swobodny przepływ powietrza pod połacią dachu 
oraz w miejscach, gdzie wentylacja pokrycia jest utrudniona, np. przy oknach da-
chowych i kominach.    

powierzchniowa
wentylacyjna

okapowa
wentylacyjna

kalenicowa
wentylacyjna

wentylacyjna
wypukła

Dachówki wykrojone
Stanowią komplet z dachówką wentylacyjną wypukłą, umożliwiając dostanie się 
powietrza pod pokrycie dachowe.

do ułożenia w koronkę do ułożenia w łuskę

Wykrój dachówki Waga 
kg/szt.

Wymiary 
dł. x szer. 

[mm]
Zapotrzebowanie

Minimalny kąt nachylenia połaci dachowej – 30 °/24 ° *

półokrągła ok. 1,7 380 x 180 ok. 36 szt./m2

segmentowa ok. 1,7 380 x 180 ok. 36 szt./m2

prosta ok. 1,7 380 x 180 ok. 36 szt./m2

żłobkowana długa ok. 1,4 380 x 155 ok. 42 szt./m2

żłobkowana krótka ok. 1,3 360 x 155 ok. 46 szt./m2

gotycka ok. 1,7 400 x 180 ok. 36 szt./m2

sześciokątna ok. 1,7 400 x 180 ok. 36 szt./m2

wieżowa ok. 1,0 280 x 140 ok. 60 szt./m2

* przy zastosowaniu membrany dachowej

Dane techniczne Karpiówki

Dachówki ceramiczne
Karpiówka
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Dostępność akcesoriów w poszczególnych wykrojach

Dostępność kolorów w poszczególnych wykrojach

naturalna czerwień   z z     z z z

angoby i angoby szlechetne   z z z z z z z

Kolor

Wykrój Karpówki

pó
ło

kr
ąg

ła

se
gm

en
to

w
a

pr
os

ta

żł
ob

ko
w

an
a 

dł
ug

a

żł
ob

ko
w

an
a 

kr
ót

ka

go
ty

ck
a

sz
eś

ci
ok

ąt
na

w
ie

żo
w

a

Dostępne akcesoria

dachówka podstawowa                

dachówka 1/2        

dachówka 3/4        

dachówka 5/4        

okapowa              

kalenicowa              

okapowa wentylacyjna              

kalenicowa wentylacyjna        

powierzchniowa wentylacyjna        

wentylacyjna wypukła    

wykrojona lewa i prawa        

wyrównawcza        

szczytowa 1/2 lewa i prawa        

szczytowa 3/4 lewa i prawa      

szczytowa 5/4 lewa i prawa      

klinowa lewa i prawa        

pulpitowa długa      

pulpitowa krótka      

z – na zamówienie

półokrągła segmentowa prosta żłobkowana
długa

żłobkowana
krótka

gotycka sześciokątna wieżowa
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Rozwiązania dachowe

Dachówki ceramiczne
Karpiówka

Zasady krycia dachu karpiówką

Karpiówka różni się od innych kształtów dachówek nie tylko 
swoim pięknym, niepowtarzalnym wyglądem. Istnieją też różnice 
w sposobie układania pokrycia. Warto je poznać, zanim zdecy-
dujemy się na ten kształt dachówki.

Wentylacja okapu
Najpopularniejszym rozwiązaniem dotyczącym wentylacji okapu 
w przypadku dachówki karpiówki jest zastosowanie aluminio-
wej kratki wentylacyjnej. Możliwe jest również wykorzystanie 
specjalnych dodatków ceramicznych w postaci dachówek wen-
tylacyjnych. Przy kryciu w łuskę na desce okapowej kładziemy 
wówczas jako pierwszy rząd tzw. dachówki okapowe wentyla-
cyjne. Przy kryciu dachu w koronkę możliwe są dwa rozwiąza-
nia: zastosowanie dachówki okapowej wentylacyjnej lub użycie 
w pierwszym rzędzie dachówki połaciowej wentylacyjnej.

Wentylacja kalenicy 
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem przy wentylacji kale-
nicy w  przypadku dachówki karpiówki jest użycie aluminiowej 
uszczelki wentylacyjnej. Tam, gdzie nie ma możliwości zastoso-
wania taśmy wentylacyjnej uszczelniającej kalenicę (np. przy gą-
siorach kładzionych na zaprawie), konieczne jest użycie dachó-
wek wentylacyjnych. Przy kryciu w łuskę jako ostatni rząd kła-
dzie się tzw. dachówki kalenicowe wentylacyjne. Przy większych 

 Jak wybrać 
dobrych dekarzy?

  Sprawdzaj fachowców w Internecie – na forach i na stronie  
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 

  Pytaj o szkolenia i certyfikaty. Profesjonalista powinien wylegi-
tymować się np. tytułem mistrzowskim lub tytułem czeladnika, 
posiadać ukończone kursy organizowane przez producentów 
i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

 Oglądaj przeprowadzone realizacje.

połaciach należy zastosować dwa rzędy dachówek wentylacyj-
nych, tzn. rząd dachówek kalenicowych wentylacyjnych i dodat-
kowo rząd dachówek powierzchniowych wentylacyjnych. Analo-
gicznie postępuje się przy kryciu w koronkę – zamiast dachówki 
kalenicowej wentylacyjnej stosuje się dachówkę powierzchniową 
wentylacyjną.

Krycie kosza dachowego
Jedynie dachówki karpiówki pozwalają wykonać kosz dachowy 
odpowiednio do stosowanego rodzaju krycia. Do krycia kosza 
stosuje się między innymi specjalnie wykonaną dachówkę kli-
nową i docina dachówki połaciowe.

Krycie wolego oczka
Różnica pomiędzy połacią wolego oczka a kątem nachylenia 
połaci dachowej powinna wynosić maksymalnie 12°. Dla zabez-
pieczenia konstrukcji przed zawiewaniem, tzw. lotnym śniegiem, 
konstrukcja wolego oczka powinna być w całości odeskowana 
i pokryta papą, tworząc szczelne pokrycie spodnie. Przy znacz-
nych krzywiznach konieczne może się okazać stosowanie da-
chówek ¾ lub docinanie dachówek połaciowych. 

Karpiówka 
na dwa sposoby

Dachówki karpiówki można montować na dwa sposoby 
–  układając je w łuskę lub koronkę. Przy kryciu w łuskę na 
każdej łacie układa się jeden rząd dachówek. Kolejne dachówki 
przekrywa się w taki sposób, że trzeci rząd krycia przekrywa 
jeszcze rząd pierwszy. Krycie w  koronkę charakteryzuje się 
tym, że na jednej łacie leżą dwa rzędy dachówek: warstwa 
spodnia i kryjąca. Przy układaniu w łuskę zapotrzebowanie łat 
jest dwukrotnie większe niż przy układaniu w koronkę. Zużycie 
dachówek jest natomiast takie samo.

Karpiówki układa się z przesunięciem o pół szerokości, 
tak aby ich styki w kolejnych rzędach wypadały na mijankę.

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Renesansowe: Alegra 9, Universo
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Renesansowa Alegra 9

Renesansowa Universo

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

miedziano- 
-brązowa 
angoba

toskańska 
angoba

saharyjska 
angoba

czarna 
angoba

Rozwiązania dachowe

naturalna 
czerwień

czerwona 
angoba

ciemnobrązowa
angoba

 antracytowa 
angoba

ceglasta 
angoba  

szlachetna

mahoniowa 
angoba 

 szlachetna

czarna 
angoba  

szlachetna



Dachówki ceramiczne
Renesansowe: L15, Alegra 12
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Renesansowa L15

Renesansowa Alegra 12

naturalna 
czerwień

czerwona 
angoba 

czarna 
angoba 

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

orzechowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

ciemnobrązowa 
angoba

antracytowa 
angoba

ceglasta angoba 
szlachetna

mahoniowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Renesansowa E32, Marsylka Mondo 11
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Renesansowa E32

Marsylka Mondo 11

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

czerwona 
zabytkowa 

angoba

czarna 
angoba

czarna 
zabytkowa 

angoba 

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

orzechowa 
angoba 

szlachetna 

grafitowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona
angoba

miedziano- 
-brązowa 
angoba

staromiejska 
angoba

czarna
angoba

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Marsylka, Marsylka Tradi 15
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Marsylka Tradi 15

Marsylka

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

ciemnobrązowa 
angoba

antracytowa 
angoba

ceglasta 
angoba 

 szlachetna

czarna 
angoba  

szlachetna

naturalna
czerwień

 czerwona 
angoba

czarna 
zabytkowa 

angoba

kasztanowa 
angoba 

 szlachetna                 

Rozwiązania dachowe



Holenderka Madura

Dachówki ceramiczne
Holenderki: Madura, Cavus 14

91

Holenderka Cavus 14

naturalna
czerwień

 czerwona 
angoba

ceglasta 
angoba 

szlachetna

mahoniowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

czarna 
angoba

czarna 
angoba 

szlachetna

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Holenderka OVH, Esówka Sinus
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Holenderka OVH

Esówka Sinus

naturalna 
czerwień

rustykalna 
angoba 

wiktoriańska
czerwień

antracyt wiktoriański
antracyt

czarna 
glazura

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

rustykalna 
angoba

amarantowa 
angoba

czarna 
angoba

czarna 
angoba

szlachetna

czarna 
glazura

NOWOŚĆ

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Płaska Actua 10, Reńska Cosmo 11
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Reńska Cosmo 11

Płaska Actua 10

naturalna
czerwień 

czerwona 
angoba

czarna 
angoba

grafitowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba

szlachetna

naturalna
czerwień

czerwona 
angoba

miedziano- 
-brązowa 
angoba

platynowa 
angoba

czarna
angoba

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Reńskie: Cosmo 12, Cosmo 15
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Reńska Cosmo 12

Reńska Cosmo 15

naturalna 
czerwień

czerwona 
angoba

miedziana 
angoba

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

czarna 
angoba 

szlachetna

naturalna 
czerwień 

czerwona 
angoba

czerwona 
zabytkowa 

angoba

czarna 
angoba

czarna 
zabytkowa 

angoba

kasztanowa 
angoba 

szlachetna

grafitowa 
 angoba 

szlachetna

Rozwiązania dachowe



Dachówki ceramiczne
Romańska Karthago 14, Mnich-Mniszka
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Romańska Karthago 14

Mnich-Mniszka

naturalna
czerwień 

czerwona 
angoba

toskańska 
angoba 

saharyjska 
angoba

śródziemnomorska 
angoba

naturalna
czerwień 

rustykalna 
angoba

Rozwiązania dachowe
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Rozwiązania dachowe

Spadzisty dach jest tym elementem domu, który pozwala nadać mu rozpoznawalny, indywidualny charakter 
i podkreśla jego styl. Dachówka ceramiczna jak żaden inny materiał sprosta takim oczekiwaniom projek-
tantów i inwestorów.

Bogactwo kształtów, stylów i barw

Dach wizytówką domu

Rozbudowany dach z lukarną w formie wolego oczka zyskał 
godną swojego kształtu oprawę w postaci dachówki Karpiówki, 
która doskonale sprawdza się również na zaokrąglonych po-
wierzchniach. Odcień zieleni wpisuje dom w otoczenie. 

Dwuspadowy dach z lukarnami przykryty Holenderką OVH jest 
jednym z elementów budujących tradycyjny wygląd bryły domu.   
Kolor pokrycia komponuje się z elewacjami wykończonymi czer-
woną cegłą, tworząc spójną koncepcję budynku.  

Inspiracje
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Dachówka poradzi sobie z każdym typem dachu spadzistego, 
jest w stanie ująć w swoje ramy nawet najbardziej rozbudowane 
jego formy. Atutem dachówki Romańskiej jest kształt wysokiej 
fali współgrający z kształtem gąsiorów, dzięki czemu poszcze-
gólne elementy dachu współgrają ze sobą wizualnie. 

Naturalna czerwień to kolorystyka przypisana rozpoznawalnemu od 
wieków kształtowi dachówki, jakim jest Mnich-Mniszka. Białe ściany, 
drewniane okna ze szprosami, kamienna podmurówka to elementy 
elewacji doskonale komponujące się z tym typem dachówki.

Zgeometryzowana forma dachówki Reńskiej doskonale współgra 
z prostymi kształtami dachów. Podkreśla urodę dachów opartych na 
dwóch połaciach. Zastosowana w kolorze wyrazistej czerni dachówka 
uwydatnia oszczędną formę dachu i dodaje elewacji dynamicznego 
charakteru. 
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Rozwiązania dachowe

Cieniowana, rustykalna dachówka Holenderka OVH jest idealnym 
dopełnieniem domu o tradycyjnej architekturze. Symetrycznie 
zakomponowana elewacja z centralnie umieszczonym na połaci 
dachu wolim oczkiem uzyskała dzięki dachówce odpowiednią 
oprawę.

Dachówka Renesansowa E32 w kolorze kasztanowym spaja po-
łączone ze sobą różne kształty dachów kryjących rozbudowaną 
bryłę domu. Tradycyjny wygląd dachówki uspokaja ekstrawa-
gancki kształt wykusza. 

Koronkowa robota. Zielona Karpiówka doskonale łączy się z me-
lanżową barwą ścian domu z ręcznie formowanej cegły Gandawa. 
Efekt kolorystyczny nabiera szczególnego wyrazu w otoczeniu ki-
piącym od naturalnej zieleni.

Charakterystyczne żłobienia jednego z najstarszych kształtów da-
chówki – Marsylki – wyróżniają prosty dach prostego, współcze-
snego domu.  Wzór odświeżony nietypowym kolorem zyskał drugą 
młodość.

Inspiracje
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Nowoczesną prostopadłościenną bryłę piętrowego domu ociepla 
dach pokryty dachówką. W tej roli doskonale sprawdzą się da-
chówki zakładkowe o tradycyjnych wzorach, np. Renesansowa  
Universo czy Alegra 9. 

Symbolem nowoczesnych dachów jest rezygnacja z okapów. Tra-
dycyjną dachówkę Renesansową w typowym dla tego materiału 
ceglastym kolorze wykorzystano do pokrycia kubicznej kompo-
zycji dachów dwuspadowego i wyżej od niego położonego ko-
pertowego. Zaskakującym rozwiązaniem jest tu łagodne zejście 
dachówki na ściany i wykorzystanie gąsiorów do wykończenia 
narożników ścian. 

Projektanci poszukujący dla domów jednorodzinnych nowych form 
architektonicznych chętnie sięgają po nowoczesną płaską dachówkę 
Actua. Pokryty nią modny dach kolebkowy doskonale koresponduje 
z drewnianą oblicówką.
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Wienerberger

Przyjdź, zobacz, zainspiruj się!

Salon wystawowy

Salon wystawowy firmy Wienerberger to przygotowana na po-
nad 170 m2 ekspozycja cegieł klinkierowych Terca oraz dachówek 
ceramicznych Koramic.

Prezentujemy w salonie pełną gamę kolorystyczną cegieł i da-
chówek, a także elementy uzupełniające –  kształtki klinkierowe, 
gąsiory, dachówki uzupełniające czy o specjalnym zastosowaniu 
(np. kominki). Jest to miejsce prezentacji wszelkich nowości, które 
wprowadzamy do oferty.

Do wizyty w salonie zapraszamy architektów, wykonawców, 
inwestorów instytucjonalnych oraz prywatne osoby planu-
jące budowę domu. Oprócz części wystawowej w salonie znaj-
duje się również część konferencyjna z zapleczem multimedial-
nym, a także część techniczna, w której korzystając ze wszyst-
kich dostępnych wzorów i katalogów, mają Państwo możli-
wość doboru kolorystyki dachówek, klinkieru i zapraw według 
własnego upodobania.

Salon wystawowy
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Zachęcamy do umawiania się z naszym doradcą na indy-
widualne konsultacje dotyczące Państwa inwestycji pod nu-
merem telefonu +48 (56) 612 41 04.

Salon wystawowy
Wienerberger

87-100 Toruń
ul. Lipnowska 46/50
(wejście od ulicy Łódzkiej)

Kontakt:
Joanna Olkiewicz
T +48 (56) 612 41 04

Salon otwarty:
Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-19.00
Sobota, godz. 10.00-14.00
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Rozwiązania ścienne

Porotherm 44 EKO+ Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia 
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix  uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix  połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 S Dryfix   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Dryfix   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,31 0,35 380/248/249  38 10 16 1 puszka na 5 m2

Porotherm 38 1/2 Dryfix    połówkowy    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 30 Dryfix podstawowy   0,60 300/248/249 30 15, 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 30 1/2 Dryfix    połówkowy    300/124/249 30 10 –  
Porotherm 30 R Dryfix   narożnikowy    300/174/249  30 10 –  

Porotherm 25 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 25  Dryfix podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 18.8 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 11.5 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 1 puszka na 10 m2 

Porotherm 8 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 1 puszka na 10 m2 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie  
do murowania na sucho Porotherm Dryfix, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia  
to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.             
   

Pustaki ceramiczne, szlifowane
Porotherm Dryfix

Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,21 0,23 440/248/249

Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249

Porotherm 30 Dryfix podstawowy 0,60 300/248/249

Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,31 0,35 380/248/249 

Porotherm 25  Dryfix podstawowy  0,95 250/373/249

Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy  1,19 188/498/249

Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy  1,72 115/498/249

Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249

Porotherm 44 K EKO+ Dryfix uzupełniający 440/248/249

Porotherm 44 S Dryfix  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 30 1/2 Dryfix   połówkowy 300/124/249

Porotherm 38 1/2 Dryfix   połówkowy 380/124/249 

Porotherm 44 R EKO+ Dryfix narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 R Dryfix narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix połówkowy 440/124/249 

Porotherm 44 1/2 Dryfix  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 30 R Dryfix  narożnikowy 300/174/249 

Zaprawa Porotherm Dryfix jest dostarczana 
w odpowiedniej ilości, zgodnie ze zużyciem, 
w cenie pustaków Porotherm Dryfix.
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Porotherm 44 EKO+ Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia 
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix  uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix  połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 44 S Dryfix   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Dryfix   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Dryfix ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,31 0,35 380/248/249  38 10 16 1 puszka na 5 m2

Porotherm 38 1/2 Dryfix    połówkowy    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 30 Dryfix podstawowy   0,60 300/248/249 30 15, 10 16 1 puszka na 5 m2 
Porotherm 30 1/2 Dryfix    połówkowy    300/124/249 30 10 –  
Porotherm 30 R Dryfix   narożnikowy    300/174/249  30 10 –  

Porotherm 25 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 25  Dryfix podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 18.8 Dryfix ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1 puszka na 5 m2 

Porotherm 11.5 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 1 puszka na 10 m2 

Porotherm 8 Dryfix ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2)  
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 1 puszka na 10 m2 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie  
do murowania na sucho Porotherm Dryfix, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia  
to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.             
   

44 7,5 16 1 puszka na 5 m2

44 10 16 1 puszka na 5 m2

30 15, 10 16 1 puszka na 5 m2

38 10 16 1 puszka na 5 m2

25 15, 10 10,7 1 puszka na 5 m2

18,8 15, 10 8 1 puszka na 5 m2

11,5 10 8 1 puszka na 10 m2

8 10 8 1 puszka na 10 m2

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –

38 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –
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Porotherm 44 EKO+ Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 3,1 
Porotherm 44 K EKO+ Profi   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

 Porotherm 44 Profi   ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 3,1 
Porotherm 44 S Profi   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Profi   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Profi  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Profi podstawowy 0,31  0,35 380/248/249  38 10 16 2,7 
Porotherm 38 1/2 Profi uzupełniający    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30  Profi podstawowy  0,60 300/248/249 30 15, 10 16 2,1
Porotherm 30 1/2 Profi    połówkowy    300/124/249  30 10 –  
Porotherm 30 R Profi   narożnikowy    300/174/249  30 10 –

Porotherm 25 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25  Profi podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1,7 

Porotherm 18.8 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 Profi podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1,3 

Porotherm 11.5 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 Profi podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 0,8 

Porotherm 8 Profi     ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 0,6 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin  
Porotherm Profi, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
** Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  
wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.           

Pustaki ceramiczne, szlifowane
Porotherm Profi

Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,21 0,23 440/248/249

Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,30 440/248/249

Porotherm 30  Profi podstawowy  0,60 300/248/249

Porotherm 38 Profi podstawowy 0,31 0,35 380/248/249 

Porotherm 25  Profi podstawowy  0,95 250/373/249

Porotherm 18.8 Profi podstawowy  1,19 188/498/249

Porotherm 11.5 Profi podstawowy  1,72 115/498/249

Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249

Porotherm 44 K EKO+ Profi  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 44 S Profi  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 30 1/2 Profi   połówkowy 300/124/249 

Porotherm 38 1/2 Profi uzupełniający 380/124/249 

Porotherm 44 R EKO+ Dryfix narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 R Profi narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 44 1/2 Profi  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 30 R Profi  narożnikowy 300/174/249 

Zaprawa Porotherm Profi jest dostarczana  
w odpowiedniej ilości, zgodnie ze zużyciem,  
w cenie pustaków Porotherm Profi.
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Porotherm 44 EKO+ Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 3,1 
Porotherm 44 K EKO+ Profi   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

 Porotherm 44 Profi   ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 44 10 16 3,1 
Porotherm 44 S Profi   uzupełniający    440/248/249 44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Profi   połówkowy    440/124/249  44 10 –  
Porotherm 44 R Profi  narożnikowy    440/186/249  44 10 –

Porotherm 38 Profi ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Profi podstawowy 0,31  0,35 380/248/249  38 10 16 2,7 
Porotherm 38 1/2 Profi uzupełniający    380/124/249  38 10 –  

Porotherm 30 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30  Profi podstawowy  0,60 300/248/249 30 15, 10 16 2,1
Porotherm 30 1/2 Profi    połówkowy    300/124/249  30 10 –  
Porotherm 30 R Profi   narożnikowy    300/174/249  30 10 –

Porotherm 25 Profi ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25  Profi podstawowy  0,95 250/373/249 25 15, 10 10,7 1,7 

Porotherm 18.8 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 Profi podstawowy  1,19 188/498/249 18,8 15, 10 8 1,3 

Porotherm 11.5 Profi ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 Profi podstawowy  1,72 115/498/249 11,5 10 8 0,8 

Porotherm 8 Profi     ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
   bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 Dryfix podstawowy  2,21 80/498/249 8 10 8 0,6 

Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin  
Porotherm Profi, w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
** Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą  
wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.           

44 7,5 16 3,1

44 10 16 3,1

30 15, 10 16 2,1

38 10 16 2,7

25 15, 10 10,7 1,7

18,8 15, 10 8 1,3

11,5 10 8 0,8

8 10 8 0,6

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –

38 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 7,5 –

44 10 –

30 10 –
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Porotherm 44 EKO+ ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 30 
Porotherm 44 K EKO+   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Si  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Si podstawowy 0,23 0,25 440/248/238 44 10 16 30 
Porotherm 44 S Si  uzupełniający    440/248/238  44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Si   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R Si  narożnikowy    440/190/238   44 10 –  

Porotherm 38 Si ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Si podstawowy 0,26 0,29 380/248/238 38 10 16 25 
Porotherm 38 K Si   uzupełniający    380/248/238  38 10 –  
Porotherm 38 1/2 K Si   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Porotherm 44 P+W  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 P+W podstawowy 0,27 0,30 440/248/238  44 10 16 30 
Porotherm 44 S uzupełniający    440/248/238   44 10 –  
Porotherm 44 1/2 P+W   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R  narożnikowy    440/186/238   44 10 –  

Porotherm 38 P+W ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 P+W podstawowy 0,31 0,35 380/248/238 38 10 16 25
Porotherm 38 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Współczynniki U dla ścian jednowarstwowych podano na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM,  
w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą 

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy  
i eksploatacji budynku.           

Pustaki ceramiczne
Porotherm EKO+ / Si / P+W

Porotherm 44 EKO+ podstawowy 0,21 0,23 440/248/249

Porotherm 44 Si podstawowy 0,23 0,25 440/248/238

Porotherm 44 P+W podstawowy 0,27 0,30 440/248/238 

Porotherm 38 Si podstawowy 0,26 0,29 380/248/238

Porotherm 38 P+W podstawowy 0,31 0,35 380/248/238

Porotherm 44 K EKO+  uzupełniający 440/248/249

Porotherm 44 S Si uzupełniający 440/248/238 

Porotherm 44 S uzupełniający 440/248/238  

Porotherm 38 K Si  uzupełniający 380/248/238 

Porotherm 38 1/2 P+W  połówkowy 380/124/238  

Porotherm 44 R EKO+ narożnikowy 440/186/249 

Porotherm 44 R Si narożnikowy 440/190/238  

Porotherm 44 R narożnikowy 440/186/238  

Porotherm 44 1/2 K EKO+  połówkowy 440/124/249 

Porotherm 44 1/2 Si  połówkowy 440/124/238 

Porotherm 44 1/2 P+W  połówkowy 440/124/238 

Porotherm 38 1/2 K Si  połówkowy 380/124/238  
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Porotherm 44 EKO+ ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 EKO+ podstawowy 0,21 0,23 440/248/249 44 7,5 16 30 
Porotherm 44 K EKO+   uzupełniający    440/248/249 44 7,5 –  
Porotherm 44 1/2 K EKO+   połówkowy    440/124/249  44 7,5 –  
Porotherm 44 R EKO+  narożnikowy    440/186/249  44 7,5 –  

Porotherm 44 Si  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 Si podstawowy 0,23 0,25 440/248/238 44 10 16 30 
Porotherm 44 S Si  uzupełniający    440/248/238  44 10 –  
Porotherm 44 1/2 Si   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R Si  narożnikowy    440/190/238   44 10 –  

Porotherm 38 Si ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 Si podstawowy 0,26 0,29 380/248/238 38 10 16 25 
Porotherm 38 K Si   uzupełniający    380/248/238  38 10 –  
Porotherm 38 1/2 K Si   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Porotherm 44 P+W  ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 44 P+W podstawowy 0,27 0,30 440/248/238  44 10 16 30 
Porotherm 44 S uzupełniający    440/248/238   44 10 –  
Porotherm 44 1/2 P+W   połówkowy    440/124/238  44 10 –  
Porotherm 44 R  narożnikowy    440/186/238   44 10 –  

Porotherm 38 P+W ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  z tynkiem* bez tynku szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 38 P+W podstawowy 0,31 0,35 380/248/238 38 10 16 25
Porotherm 38 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   38 10 –  

Współczynniki U dla ścian jednowarstwowych podano na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM,  
w warunkach użytkowych.
  *  Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem Porotherm TO  

o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.
**  Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą 

wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli  
uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy  
i eksploatacji budynku.           

44 7,5 16 30

44 10 16 30

44 10 16 30

38 10 16 25

38 10 16 25

44 7,5 –

44 10 –

44 10 –

38 10 –

38 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 10 –

44 7,5 –

44 10 –

44 10 –

38 10 –
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Porotherm 30 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30 P+W podstawowy   0,68 380/248/238 30 15, 10 16 20
Porotherm 30 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   30 15 –  
Porotherm 30 R P+W   narożnikowy    300/174/238  30 15 –  

Porotherm 25 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K)  Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 P+W podstawowy  1,03 250/373/238 25 15, 10 10,7 16 

Porotherm 25 E3 ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 E3 podstawowy     -  250/373/238 25 15 10,7 16

Porotherm 18.8 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 P+W podstawowy  1,28 188/498/238 18,8 15, 10 8 12 

Porotherm 11.5 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 P+W podstawowy  1,83 115/498/238 11,5 10 8 7 

Porotherm 8 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 P+W podstawowy  2,33 80/498/238 8 10 8 5 

Porotherm AKU ściana akustyczna
Nazwa Produkt Izolacyjność akustyczna U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  Rw (dB) bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25/37.5 AKU podstawowy 55 0,95 250/373/238 25 20 10,7 25 
Porotherm 25 AKU  podstawowy 60 2,27 250/373/238  25 10 10,7 170

Wyroby tradycyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Grubość ściany (cm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m2)
Pustak MAX 220 288/188/220 28,8  15, 10 23 
Cegła budowlana pełna 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93
Cegła budowlana drążona 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93

Pustaki wentylacyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Średnica otworu (mm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m.b.)
Pustak wentylacyjny 188/188/240 150  5 4 
Pustak wentylacyjny z otworem bocznym 188/188/240 150 - 4

Pustaki ceramiczne
Porotherm P+W / AKU

Pustak MAX 220 288/188/220 28,8 

Pustak wentylacyjny 188/188/240 150 

Cegła budowlana pełna 250/120/65 25,0

Pustak wentylacyjny z otworem bocznym 188/188/240 150

Cegła budowlana drążona 250/120/65 25,0

Średnica otworu (mm)

Porotherm 30 P+W podstawowy 0,68 380/248/238

Porotherm 25 P+W podstawowy  1,03 250/373/238

Porotherm 25 E3 podstawowy     - 250/373/238

Porotherm 18.8 P+W podstawowy  1,28 188/498/238

Porotherm 11.5 P+W podstawowy  1,83 115/498/238

Porotherm 8 P+W podstawowy  2,33 80/498/238

Porotherm 30 1/2 P+W  połówkowy 380/124/238  
Porotherm 30 R P+W  narożnikowy 300/174/238 
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Porotherm 30 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 30 P+W podstawowy   0,68 380/248/238 30 15, 10 16 20
Porotherm 30 1/2 P+W   połówkowy    380/124/238   30 15 –  
Porotherm 30 R P+W   narożnikowy    300/174/238  30 15 –  

Porotherm 25 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K)  Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 P+W podstawowy  1,03 250/373/238 25 15, 10 10,7 16 

Porotherm 25 E3 ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25 E3 podstawowy     -  250/373/238 25 15 10,7 16

Porotherm 18.8 P+W ściana nośna
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 18.8 P+W podstawowy  1,28 188/498/238 18,8 15, 10 8 12 

Porotherm 11.5 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 11.5 P+W podstawowy  1,83 115/498/238 11,5 10 8 7 

Porotherm 8 P+W ściana działowa / osłonowa
Nazwa Produkt U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 8 P+W podstawowy  2,33 80/498/238 8 10 8 5 

Porotherm AKU ściana akustyczna
Nazwa Produkt Izolacyjność akustyczna U ściany (W/m2K) Wymiary produktu  Grubość ścian Klasa wytrzymałości Zużycie Zużycie zaprawy  
  Rw (dB) bez tynku  szer./dł./wys. (mm) (cm)  (szt./m2) (l/m2) 
Porotherm 25/37.5 AKU podstawowy 55 0,95 250/373/238 25 20 10,7 25 
Porotherm 25 AKU  podstawowy 60 2,27 250/373/238  25 10 10,7 170

Wyroby tradycyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Grubość ściany (cm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m2)
Pustak MAX 220 288/188/220 28,8  15, 10 23 
Cegła budowlana pełna 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93
Cegła budowlana drążona 250/120/65 25,0 25, 20, 15, 10 93

Pustaki wentylacyjne
Nazwa Wymiary produktu szer./dł./wys. (mm) Średnica otworu (mm) Klasa wytrzymałości  Zużycie (szt./m.b.)
Pustak wentylacyjny 188/188/240 150  5 4 
Pustak wentylacyjny z otworem bocznym 188/188/240 150 - 4

15, 10 23

5 4

25, 20, 15, 10 93

- 4

25, 20, 15, 10 93

30 15, 10 16 20

25 15, 10 10,7 16

25 15 10,7 16

18,8 15, 10 8 12

11,5 10 8 7

8 10 8 5

30 15 –
30 15 –
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Rozwiązania ścienne

Zaprawy Porotherm 
Nazwa Produkt Wsp. λ (W/mK) Wydajność  Zużycie 
Porotherm Dryfix zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho 0,036 1 puszka (750 ml) = ok. 60 l zaprawy 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru
Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin 0,63 1 worek (ok. 25 kg) = 21 l gotowej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TM termoizolacyjna zaprawa murarska 0,19 1 worek (ok. 22 kg) = 40 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm MM50  cementowo-wapienna zaprawa murarska 0,80 1 worek (40 kg) = 25 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TO termoizolacyjna zaprawa tynkarska 0,11 1 worek (ok. 16 kg) = 40 l mokrej zaprawy ok. 1 worka na 1 m2 przy grubości tynku 40 mm
Porotherm UNIVERSAL wykończeniowa zaprawa tynkarska 0,80 1 worek = 25 kg zaprawy ok. 6,5 kg na 1 m2 przy grubości tynku 5 mm

Belki nadprożowe Porotherm
Nazwa Długość belek (cm) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm) Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Porotherm 23.8 100 ÷ 325 23,8 7 1,6 lub 2,0
Porotherm 14.5 75 ÷ 300 7,1 11,5 1,6 lub 2,0
Porotherm 11.5 75 ÷ 300 7,1 14,5 1,6 lub 2,0

Pustaki stropowe Porotherm
Nazwa Rozstaw belek w stropie (cm) Wymiary produktu szer./dł. /wys./ (mm) Liczba pustaków w 1 m2 (szt.)
Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230  6,4
Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190 6,4
Porotherm 15/62.5 62,5 525/250/150 6,4
Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80  6,4
Porotherm 23/50 50 400/250/230  8
Porotherm 19/50 50 400/250/190 8
Porotherm 15/50 50 400/250/150  8
Porotherm 8/50 50 390/250/80 8

Belki stropowe Porotherm
Nazwa Długość belek (m) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm)  Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Belka stropowa Porotherm 1,75 ÷ 6,25 17,5  16 1,6 lub 2,0
Belka stropowa Porotherm 6,50 ÷ 8,25 23,0 16 1,6 lub 2,0

Zaprawy, nadproża i stropy Porotherm

Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin 0,63

Porotherm 23.8 100 ÷ 325 23,8 7

Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230 

Porotherm 23/50 50 400/250/230 

Belka stropowa Porotherm 1,75 ÷ 6,25 17,5 16

Porotherm TM termoizolacyjna zaprawa murarska 0,19

Porotherm Dryfix zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho 0,036

Porotherm 14.5 75 ÷ 300 7,1 11,5

Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190

Porotherm 19/50 50 400/250/190

Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80 

Porotherm 8/50 50 390/250/80

Belka stropowa Porotherm 6,50 ÷ 8,25 23,0 16

Porotherm TO termoizolacyjna zaprawa tynkarska 0,11
Porotherm MM50 cementowo-wapienna zaprawa murarska 0,80

Porotherm UNIVERSAL wykończeniowa zaprawa tynkarska 0,80

Porotherm 11.5 75 ÷ 300 7,1 14,5

Porotherm 15/62.5 62,5 525/250/150

Porotherm 15/50 50 400/250/150 
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Zaprawy Porotherm 
Nazwa Produkt Wsp. λ (W/mK) Wydajność  Zużycie 
Porotherm Dryfix zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho 0,036 1 puszka (750 ml) = ok. 60 l zaprawy 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru
Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin 0,63 1 worek (ok. 25 kg) = 21 l gotowej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TM termoizolacyjna zaprawa murarska 0,19 1 worek (ok. 22 kg) = 40 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm MM50  cementowo-wapienna zaprawa murarska 0,80 1 worek (40 kg) = 25 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany
Porotherm TO termoizolacyjna zaprawa tynkarska 0,11 1 worek (ok. 16 kg) = 40 l mokrej zaprawy ok. 1 worka na 1 m2 przy grubości tynku 40 mm
Porotherm UNIVERSAL wykończeniowa zaprawa tynkarska 0,80 1 worek = 25 kg zaprawy ok. 6,5 kg na 1 m2 przy grubości tynku 5 mm

Belki nadprożowe Porotherm
Nazwa Długość belek (cm) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm) Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Porotherm 23.8 100 ÷ 325 23,8 7 1,6 lub 2,0
Porotherm 14.5 75 ÷ 300 7,1 11,5 1,6 lub 2,0
Porotherm 11.5 75 ÷ 300 7,1 14,5 1,6 lub 2,0

Pustaki stropowe Porotherm
Nazwa Rozstaw belek w stropie (cm) Wymiary produktu szer./dł. /wys./ (mm) Liczba pustaków w 1 m2 (szt.)
Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230  6,4
Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190 6,4
Porotherm 15/62.5 62,5 525/250/150 6,4
Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80  6,4
Porotherm 23/50 50 400/250/230  8
Porotherm 19/50 50 400/250/190 8
Porotherm 15/50 50 400/250/150  8
Porotherm 8/50 50 390/250/80 8

Belki stropowe Porotherm
Nazwa Długość belek (m) Wysokość belek (cm) Szerokość belek (cm)  Długość belek w 1 m2 (m.b.)
Belka stropowa Porotherm 1,75 ÷ 6,25 17,5  16 1,6 lub 2,0
Belka stropowa Porotherm 6,50 ÷ 8,25 23,0 16 1,6 lub 2,0

1 worek (ok. 25 kg) = 21 l gotowej zaprawy w zależności od grubości ściany

1,6 lub 2,0

6,4

8

1,6 lub 2,0

1 worek (ok. 22 kg) = 40 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany

1 puszka (750 ml) = ok. 60 l zaprawy 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru

1,6 lub 2,0

6,4

8

6,4

8

1,6 lub 2,0

1 worek (ok. 16 kg) = 40 l mokrej zaprawy ok. 1 worka na 1 m2 przy grubości tynku 40 mm
1 worek (40 kg) = 25 l mokrej zaprawy w zależności od grubości ściany

1 worek = 25 kg zaprawy ok. 6,5 kg na 1 m2 przy grubości tynku 5 mm

1,6 lub 2,0

6,4

8
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Cegły klinkierowe

Kolekcja Futura
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Cumulus stalowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona  3,0   –         –                –      –           –             –
Astro kasztanowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Matrix czarny gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Stratus grafitowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Awangarda
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Naria brunatny strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona /pełna 3,0 / 4,2   –         –                –      –           –              –
Andra czerwono-kobaltowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Fraza brązowo-miedziany gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0                  –         –      –           –              –
Odena brązowo-miedziany strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Setra oliwkowo-miedziany skóra 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –        –         –      –           –              –
Pasaż czerwono-kobaltowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona 3,0                          –      –           –              –

Kolekcja Polonia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Karpatia żółty gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2           –                     –           –             
Mazuria czerwony ryflowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2    –         –        –         –      –           –             –
Pomerania czerwony gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Silesja brązowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Metropolia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Berlin szary gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,1 / 4,4 
Calau brązowo-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2   
Dresden antracytowo-brązowy gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2  
Frankfurt antracytowo-niebieski strukturyzowana piaskowana 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Havelland żółty płomieniowany gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Oderland czerwono-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,0 / 4,2

Płytki elewacyjne
Nazwa Kolor Faktura Wymiary (mm) Wymiary (mm) Wymiary (mm) Nasiąkliwość Liczba płytek   
   pełna połówkowa kątowa (%) na 1 m2 (ok. szt.)*   
Matrix czarny gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Stratus grafitowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51    
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51   
Astro kasztanowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51
Pomerania czerwony gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Karpatia żółty gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Silesja brązowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51      
 
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm  

Zalecamy stosowanie gotowej zaprawy do klinkieru Terca Klinkier 
minimalizującej ryzyko powstawania wykwitów na murze.

Cumulus stalowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Astro kasztanowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Matrix czarny gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Stratus grafitowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Naria brunatny strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Andra czerwono-kobaltowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Odena brązowo-miedziany strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Fraza brązowo-miedziany gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Setra oliwkowo-miedziany skóra 250 x 120 x 65 35 ≤ 6
Pasaż czerwono-kobaltowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Kolekcja Futura
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Cumulus stalowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona  3,0   –         –                –      –           –             –
Astro kasztanowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Matrix czarny gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Stratus grafitowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Awangarda
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Naria brunatny strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona /pełna 3,0 / 4,2   –         –                –      –           –              –
Andra czerwono-kobaltowy strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Fraza brązowo-miedziany gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0                  –         –      –           –              –
Odena brązowo-miedziany strukturyzowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
Setra oliwkowo-miedziany skóra 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –        –         –      –           –              –
Pasaż czerwono-kobaltowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona 3,0                          –      –           –              –

Kolekcja Polonia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  Dostępność kształtek
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 1Ł/2Ł   1K   1/2W   DM   DD   P19/P28   Czapa
Karpatia żółty gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2           –                     –           –             
Mazuria czerwony ryflowana 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2    –         –        –         –      –           –             –
Pomerania czerwony gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     
Silesja brązowy gładka 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

Kolekcja Metropolia
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Berlin szary gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,1 / 4,4 
Calau brązowo-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2   
Dresden antracytowo-brązowy gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2  
Frankfurt antracytowo-niebieski strukturyzowana piaskowana 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Havelland żółty płomieniowany gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 7-szczelinowa / pełna 3,7 / 4,2 
Oderland czerwono-niebieski gładka 240 x 115 x 71 35 ≤ 7 48 drążona / pełna 3,0 / 4,2

Płytki elewacyjne
Nazwa Kolor Faktura Wymiary (mm) Wymiary (mm) Wymiary (mm) Nasiąkliwość Liczba płytek   
   pełna połówkowa kątowa (%) na 1 m2 (ok. szt.)*   
Matrix czarny gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Stratus grafitowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51    
Kosmo kasztanowo-rubinowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51   
Astro kasztanowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Galeo czekoladowo-cynamonowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51  
Cyberna karmelowo-kawowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51
Pomerania czerwony gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Karpatia żółty gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51       
Silesja brązowy gładka 250/10/65 120/10/65 250/120/10/65 ≤ 10 51      
 
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm  

51 drążona 3,0   –         –                –      –           –             –
51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2                                                     

51 drążona /pełna 3,0 / 4,2   –         –                –      –           –              –
51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –

51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –                –      –           –              –
51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0                  –         –      –           –              –

51 drążona / 7-szczelinowa 3,0 / 4,0   –         –        –         –      –           –              –
51 drążona 3,0                          –      –           –              –
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Kolekcja Marono
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Marono czerwona czerwony strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2 
Marono czerwono-wiśniowa czerwono-wiśniowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2   
Marono brązowa brązowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,0  
Marono brązowo-grafitowa brązowo-grafitowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 15 ≤ 11 56 / 65 drążona 2,2 

Kolekcja Siesta
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Agra piasek pustyni ręcznie formowana 210 x 99 x 66 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Alhambra żółty ręcznie formowana 213 x 102 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,4   
Bilbao écru-orzechowy ręcznie formowana 212 x 102 x 66 15 ≤ 20 57 pełna 2,1  
Cordoba burgund ręcznie formowana 211 x 96 x 48 10 ≤ 15 72 pełna 1,7 
Gandawa brązowo-oliwkowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,4 
Kadyks czerwono-piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,1   
Kartago czerwono-oliwkowy ręcznie formowana 211 x 99 x 66 20 ≤ 15 58 pełna 2,4  
Lateran piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,1 
Malaga ciemny burgund ręcznie formowana 211 x 100 x 68 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Trewir czerwono-brązowy ręcznie formowana 215 x 101 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,3   
Zaria czerwono-beżowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 14 57 pełna 2,4  
Agadir szary ręcznie formowana 215 x 102 x 65 15 ≤ 10 57 pełna 2,5 
Frontera szaro-grafitowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,3

Long John **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
John Red czerwony strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0 
John Black czarny strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0   
John Yellow żółty strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5  
John Grey szary strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5 

Cegły szkliwione **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Cegła szkliwiona **  gładka, szkliwiona 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2 

   
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm / 5 mm
** produkty na zamówienie

John Red czerwony strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8
John Black czarny strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8

John Grey szary strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10
John Yellow żółty strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10

Cegła szkliwiona **  gładka, szkliwiona 250 x 120 x 65 35 ≤ 6

Agra piasek pustyni ręcznie formowana 210 x 99 x 66 15 ≤ 15

Gandawa brązowo-oliwkowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16

Malaga ciemny burgund ręcznie formowana 211 x 100 x 68 15 ≤ 15

Alhambra żółty ręcznie formowana 213 x 102 x 65 15 ≤ 20

Kadyks czerwono-piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16

Trewir czerwono-brązowy ręcznie formowana 215 x 101 x 65 15 ≤ 20

Cordoba burgund ręcznie formowana 211 x 96 x 48 10 ≤ 15

Lateran piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19

Agadir szary ręcznie formowana 215 x 102 x 65 15 ≤ 10

Bilbao écru-orzechowy ręcznie formowana 212 x 102 x 66 15 ≤ 20

Kartago czerwono-oliwkowy ręcznie formowana 211 x 99 x 66 20 ≤ 15

Zaria czerwono-beżowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 14

Frontera szaro-grafitowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19

biały, żółty jasny, żółty, 
czerwony, czerwono-czarny, 
zielony, zielony ciemny, brą-
zowy, granatowy, czarny

Zalecamy stosowanie gotowej zaprawy do klinkieru Terca Klinkier 
minimalizującej ryzyko powstawania wykwitów na murze.

Cegły elewacyjne i klinkierowe

Marono czerwona czerwony strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6
Marono czerwono-wiśniowa czerwono-wiśniowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6

Marono brązowo-grafitowa brązowo-grafitowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 15 ≤ 11
Marono brązowa brązowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6
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Kolekcja Marono
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Marono czerwona czerwony strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2 
Marono czerwono-wiśniowa czerwono-wiśniowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,2   
Marono brązowa brązowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 35 ≤ 6 56 / 65 drążona 2,0  
Marono brązowo-grafitowa brązowo-grafitowy strukturyzowana 288 x 88 x 48 15 ≤ 11 56 / 65 drążona 2,2 

Kolekcja Siesta
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Agra piasek pustyni ręcznie formowana 210 x 99 x 66 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Alhambra żółty ręcznie formowana 213 x 102 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,4   
Bilbao écru-orzechowy ręcznie formowana 212 x 102 x 66 15 ≤ 20 57 pełna 2,1  
Cordoba burgund ręcznie formowana 211 x 96 x 48 10 ≤ 15 72 pełna 1,7 
Gandawa brązowo-oliwkowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,4 
Kadyks czerwono-piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 16 57 pełna 2,1   
Kartago czerwono-oliwkowy ręcznie formowana 211 x 99 x 66 20 ≤ 15 58 pełna 2,4  
Lateran piaskowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,1 
Malaga ciemny burgund ręcznie formowana 211 x 100 x 68 15 ≤ 15 58 pełna 2,4 
Trewir czerwono-brązowy ręcznie formowana 215 x 101 x 65 15 ≤ 20 57 pełna 2,3   
Zaria czerwono-beżowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 14 57 pełna 2,4  
Agadir szary ręcznie formowana 215 x 102 x 65 15 ≤ 10 57 pełna 2,5 
Frontera szaro-grafitowy ręcznie formowana 215 x 102 x 65 10 ≤ 19 57 pełna 2,3

Long John **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
John Red czerwony strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0 
John Black czarny strukturyzowana wodą 495 x 100 x 38 20 ≤ 8 54 pełna 4,0   
John Yellow żółty strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5  
John Grey szary strukturyzowana wodą 510 x 100 x 40 10 ≤ 10 49 pełna 4,5 

Cegły szkliwione **
Nazwa Kolor Faktura lica Wymiary Klasa Nasiąkliwość Liczba cegieł Rodzaj Masa 1 sztuki  
   (mm) wytrzymałości (%) na 1 m2 (ok. szt.)*  (kg) 
Cegła szkliwiona **  gładka, szkliwiona 250 x 120 x 65 35 ≤ 6 51 drążona / pełna 3,0 / 4,2 

   
Uwaga: wszystkie cegły i płytki w ofercie firmy Wienerberger są mrozoodporne.
* przy grubości spoiny ok. 12 mm / 5 mm
** produkty na zamówienie

54 pełna 4,0
54 pełna 4,0

49 pełna 4,5
49 pełna 4,5

51 drążona / pełna 3,0 / 4,2

58 pełna 2,4

57 pełna 2,4

58 pełna 2,4

57 pełna 2,4

57 pełna 2,1

57 pełna 2,3

72 pełna 1,7

57 pełna 2,1

57 pełna 2,5

57 pełna 2,1

58 pełna 2,4

57 pełna 2,4

57 pełna 2,3

56 / 65 drążona 2,2
56 / 65 drążona 2,2

56 / 65 drążona 2,2
56 / 65 drążona 2,0
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Rozwiązania dachowe

Dane techniczne Renesansowa  Renesansowa Renesansowa  Renesansowa  Renesansowa Marsylka  Marsylka Marsylka Holenderka 
 Alegra 9 Universo L15 Alegra 12  E32 Mondo 11  Tradi 15 Madura 
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 9,0 10,2 12,5 12,8 14,5 10,9 12,0 14,6 11,1 
Długość krycia (cm)   39,2 - 41,4 37,0 - 39,0 35,5 - 36,5 32,0 - 35,5 34,7 - 35,3 36,4 - 38,4 33,0 - 36,0  33,0 - 34,0 33,5 - 37,5
Szerokość krycia (cm) 26,9 25,0 22,2 22,0 19,5 23,8 23,2 20,2 24,1
Wymiary (cm)  47,7 x 31,0 48,6 x 31,2 45,0 x 28,2 43,1 x 26,7 41,4 x 25,0 45,8 x 28,4 42,5 x 27,0 40,5 x 23,7 45,6 x 28,9
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  4,0 4,5 3,6 3.2 3,2 4,2 3,6 3,1 3,9
Minimalny kąt nachylenia (°) 15* 22 / 16* 22 / 16* 20 / 16* 22 / 16* 22 / 16* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa         
szczytowa prawa         
szczytowa połówkowa lewa - - - - - -  - -
szczytowa połówkowa prawa - - - - - -  - -
dwufalowa / zamykająca lewa         -
połówkowa - -  -  -   -
wentylacyjna         
kominek odpowietrzający    (2)      
antenowa -        
gąsior podstawowy  (2)   (2)     (2)   (2)
początek grzbietu  (2)   (2)     (2)   (2)
początek kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
koniec kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
trójnik początkowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik końcowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik uniwersalny -  -    -  -
gąsior pulpitowy  -  - - -  - 
zamknięcie gąsiora pulpitowego  -  - - -  - 

Dane techniczne Holenderka  Holenderka Esówka  Płaska  Reńska Reńska Reńska Romańska           Mnich-Mniszka 
 Cavus 14 OVH Sinus Actua 10 Cosmo 11 Cosmo 12 Cosmo 15 Karthago 14            
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 14,0 15,9 14,3 10,5 10,9 12,2 14,6 13,9           15,0 (par) 
Długość krycia (cm)   32,5 - 34,5 30,8 34,0 - 35,0 34,0 - 38,5 36,2 - 38,0 32,5 - 36,5 25,0 - 34,0 33,0 - 34,5           34,5 - 36,5 
Szerokość krycia (cm) 20,9 20,4 20,0 24,8 24,1 22,5 20,2 20,9           18,9
Wymiary (cm)  42,7 x 25,8 36,7 x 26,7 41,5 x 24,0 47,4 x 28,5 45,8 x 28,4 42,5 x 26,1 40,7 x 23,8 42,4 x 26,2           42,0 x 16,0 (Mnich)
                   41,2 x 18,9 (Mniszka)
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  3,7 2,6 2,8 4,5 4,2 3,4 3,0 3,8           3,9 (para)
Minimalny kąt nachylenia (°) 22 / 16* 25* 25* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 22 / 16*           40 / 34*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa                   -
szczytowa prawa                   -
szczytowa połówkowa lewa - - -  - - - -           -
szczytowa połówkowa prawa - - -  - - - -           -
dwufalowa / zamykająca lewa     - -             -
połówkowa -  -  -  - -           - 
zamykająca połówkowa lewa - - -   - - -           - 
wentylacyjna                   -
kominek odpowietrzający                   -
antenowa  - -                -
płytka do dachówek szczytowych - - - - - - -            -
gąsior podstawowy                     (2)
początek grzbietu                     (2)
początek kalenicy                    (2)
koniec kalenicy                    (2)
trójnik początkowy - - - - - - - -            (2)
trójnik końcowy - - - - - - - -            (2)
trójnik uniwersalny                   -

* przy zastosowaniu membrany dachowej

Dachówki ceramiczne
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Dane techniczne Renesansowa  Renesansowa Renesansowa  Renesansowa  Renesansowa Marsylka  Marsylka Marsylka Holenderka 
 Alegra 9 Universo L15 Alegra 12  E32 Mondo 11  Tradi 15 Madura 
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 9,0 10,2 12,5 12,8 14,5 10,9 12,0 14,6 11,1 
Długość krycia (cm)   39,2 - 41,4 37,0 - 39,0 35,5 - 36,5 32,0 - 35,5 34,7 - 35,3 36,4 - 38,4 33,0 - 36,0  33,0 - 34,0 33,5 - 37,5
Szerokość krycia (cm) 26,9 25,0 22,2 22,0 19,5 23,8 23,2 20,2 24,1
Wymiary (cm)  47,7 x 31,0 48,6 x 31,2 45,0 x 28,2 43,1 x 26,7 41,4 x 25,0 45,8 x 28,4 42,5 x 27,0 40,5 x 23,7 45,6 x 28,9
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  4,0 4,5 3,6 3.2 3,2 4,2 3,6 3,1 3,9
Minimalny kąt nachylenia (°) 15* 22 / 16* 22 / 16* 20 / 16* 22 / 16* 22 / 16* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa         
szczytowa prawa         
szczytowa połówkowa lewa - - - - - -  - -
szczytowa połówkowa prawa - - - - - -  - -
dwufalowa / zamykająca lewa         -
połówkowa - -  -  -   -
wentylacyjna         
kominek odpowietrzający    (2)      
antenowa -        
gąsior podstawowy  (2)   (2)     (2)   (2)
początek grzbietu  (2)   (2)     (2)   (2)
początek kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
koniec kalenicy  (2)   (2)     (2)   (2)
trójnik początkowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik końcowy  (2) -  (2) - - -  (2) -  (2)
trójnik uniwersalny -  -    -  -
gąsior pulpitowy  -  - - -  - 
zamknięcie gąsiora pulpitowego  -  - - -  - 

Dane techniczne Holenderka  Holenderka Esówka  Płaska  Reńska Reńska Reńska Romańska           Mnich-Mniszka 
 Cavus 14 OVH Sinus Actua 10 Cosmo 11 Cosmo 12 Cosmo 15 Karthago 14            
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m2) 14,0 15,9 14,3 10,5 10,9 12,2 14,6 13,9           15,0 (par) 
Długość krycia (cm)   32,5 - 34,5 30,8 34,0 - 35,0 34,0 - 38,5 36,2 - 38,0 32,5 - 36,5 25,0 - 34,0 33,0 - 34,5           34,5 - 36,5 
Szerokość krycia (cm) 20,9 20,4 20,0 24,8 24,1 22,5 20,2 20,9           18,9
Wymiary (cm)  42,7 x 25,8 36,7 x 26,7 41,5 x 24,0 47,4 x 28,5 45,8 x 28,4 42,5 x 26,1 40,7 x 23,8 42,4 x 26,2           42,0 x 16,0 (Mnich)
                   41,2 x 18,9 (Mniszka)
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)  3,7 2,6 2,8 4,5 4,2 3,4 3,0 3,8           3,9 (para)
Minimalny kąt nachylenia (°) 22 / 16* 25* 25* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 30 / 24* 22 / 16*           40 / 34*
Akcesoria ceramiczne 
szczytowa lewa                   -
szczytowa prawa                   -
szczytowa połówkowa lewa - - -  - - - -           -
szczytowa połówkowa prawa - - -  - - - -           -
dwufalowa / zamykająca lewa     - -             -
połówkowa -  -  -  - -           - 
zamykająca połówkowa lewa - - -   - - -           - 
wentylacyjna                   -
kominek odpowietrzający                   -
antenowa  - -                -
płytka do dachówek szczytowych - - - - - - -            -
gąsior podstawowy                     (2)
początek grzbietu                     (2)
początek kalenicy                    (2)
koniec kalenicy                    (2)
trójnik początkowy - - - - - - - -            (2)
trójnik końcowy - - - - - - - -            (2)
trójnik uniwersalny                   -

* przy zastosowaniu membrany dachowej
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Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa
T: +48 (22) 514 21 00
F: +48 (22) 514 21 03

Konsultacje techniczne
T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com
www.wienerberger.pl

WCB, styczeń 2014

Koncepcja e4 to odpowiedź fi rmy 
Wienerberger na wymagania 
dotyczące odpowiedzialnego, 
energooszczędnego i zdrowego 
budownictwa realizowanego 
przy jednoczesnym wysokim 
poszanowaniu środowiska i dbałości 
o komfort życia człowieka.

Wyznacznikami tej koncepcji domu 
są cztery obszary ważne z punktu 
widzenia człowieka i środowiska, 
w którym żyje: energia, ekonomia, 
ekologia (dbałość o środowisko) oraz 
emocje (czyli świadomość i komfort 
zamieszkiwania w zdrowym domu). 




