
 

 

Stworzony przez naturę ponad 200 milionów lat temu, ultratrwały  
i niezwykle szlachetny materiał przystosowany do  krycia dachów i elewacji 
budynków nadaje niezwykły charakter i oryginalność każdej formie 
architektonicznej oraz każdemu budynkowi, zarówno prywatnym realizacjom  
jak i budynkom użyteczności publicznej oraz zabytkom architektury.  
 

                              DACHÓWKA Z KAMIENIA NATURALNEGO  

                                 styl i prestiż w harmonii z naturą   

IBERO ® 

„ Doskonałe materiały budowlane tworzy jedynie natura.. ” 

Dziś łupek na dachach możemy podziwiać nie tylko w budownictwie rodzinnym i lokalnym, ale 
również na nardziej znanych i okazałych budowlach Europy, jak 
zamki, katedry, pałace, muzea oraz siedziby władz w wielu krajach.  

 

Znany od wielu stuleci naturalny materiał do krycia dachów  

oraz fasad stsowany na początku lokalnie w regionach, 

 gdzie był wydobywany przechodzi obecnie renesans.  

Stosowanie materiałów całkowicei naturalnych  

a jednocześnie wielopokoleniowych to esencja nowoczesnego budowania.   

Dzięki swoim naturalnym właściwościom  

oraz wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne  

oraz korozję łupek dachowy stawał się  

, poprzez dekady,  coraz bardziej docenianym materiałem pokryciowym. 
 

Kamień, który w dzisiejszych czasach  

stosuje się do krycia budynków jest  

wyrazem oryginalności formy, ale również 

 uosobieniem szeregu korzyści,  

które otrzymuje inwestor z jego zastosowania. 

Podstawowe cechy naturalnego łupka  to :  

- niezwykły styl, charakter i estetyka kamienia naturalnego  

- oryginalna i niepowtarzalna struktura każdej płytki  

- całkowita naturalność i brak substancji chemicznych  

- długowieczność  

- niepalności i odporność na warunki atmosferyczne  
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  cząstka natury na każdym dachu  

 
OBRÓBKA KOMINÓW, PASÓW, DESKI CZOŁOWEJ i LUKARN  

             NA DACHACH KRYTYCH DACHÓWKĄ 

 

                                KAMIENNE PŁYTKI DACHÓWKOWE 

W dzisiejszych czasach,  kiedy estetyka 

 budynku ma znaczenie,  coraz większą uwagę  

poświęca się detalom. 

To szczegóły na naszych domach decydują o wyglądzie 

 i estetycznym  odbiorze charakteru całego budynku. 

 

Plastyczność i wszechstronność 

łupka dachowego sprawia, iż jest to  

idealny materiał do wykonywania wykończeń,  

niezależnie od materiału z jakiego dach został wykonany.  

 

Podstawowe i powielane rozwiązania, jak cegła klinkierowa lub blacha na 
kominie czy desce czołowej nie zawsze są dziś akceptowalne przez 
inwestorów. Połączenie kamienia naturalnego, jako materiału 
wykończeniowego z dachówką jest nieocenionym dopełnieniem.

  

           

FORMATY ŁUPKA DO OBRÓBEK  
 

Półksiężyc   20x20   

      [cm]      25x25   

                    30x30   

 PYTAJ O DACHÓWKI WYKOŃCZENIOWE Z KAMIENIA  

          W DOBRYCH HURTOWNIACH DACHOWYCH  

Prostokąt   30x15   

      [cm]     30x20   

                   35x20   

 

Pizarras Polska       www.lupekdachowy.com  
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