
Idealna forma dachu

Naturalny Łupek Dachowy

GERMANIC® 

IBERO®



Dachówka stworzona przez naturę

Łupek dachowy to wyjątkowe pokrycie zarówno pod względem pozyskiwania, produkcji, jak również efektu 
końcowego na dachu, nieporównywalne z żadnym innym pokryciem dachowym. Pokrycia z łupka charakteryzują 
się ekskluzywnym wyglądem, elegancją oraz wyjątkową formą, co powoduje, że ten rodzaj pokrycia skierowany 
jest dla znawców, koneserów i dla osób ceniących niepowtarzalny efekt wizualny dachu. Płytki łupka kamiennego 
to produkt w całości naturalny,bez chemicznych dodatków, wydobywany ze złoż w określonych częściach świata 
w postaci bloków skalnych, które po wysoce specjalistycznej, ręcznej obróbce są doprowadzane do postaci, 
w jakich stosuje się je układając na dachach. Dachy z łupka naturalnego wyróżnia niepowtarzalna elegancja, 
harmonia ze wszystkimi stylami architektonicznymi oraz możliwość wykonania z nich każdej, nawet najbardziej 
skomplikowanej formy.

IBERO® jest kamieniem wydobywanym ze złóż w regionie Valldeoras w północno-zachodniej Hiszapanii. Region 
ten słynie z produkcji wysokej jakości łupka. Roczna produkcja w tym światowym zagłębiu łupka wynosi ok. 650 tys. 
ton z czego 90% jest wykorzystywana na pokrycia dachowe. Łupek IBERO® dzięki swojej jakości  jest  materiałem 

bardzo cenionym w Wielkiej Brytanii, Francjii, Niem-
czech, Japonii, Australii a nawet w Chinach; świetnie 
sprawdza się w Polskiej strefie klimatycznej. Łupek 
IBERO® dzięki swojej jakości  jest  materiałem bard-
zo cenionym w Wielkiej Brytanii, Francjii, Niemczech, 
Japonii, Australii a nawet w Chinach; świetnie sprawd-
za się w Polskiej strefie klimatycznej.

IBERO 5 to płytka w kolorze grafitowym, o gładkiej 
powierzchni oraz bardzo wysokich parametrach geofizy-
cznych, wydobywany jest ze słynnej na całym świecie 
kopalni CAMELIA. Unikatowa cecha tego materiału to 
prawie zerowa zawartośc węglanów, co powoduje że 
dachy wykonane z IBERO 5 nigdy nie korodują.

Delikatna, gładka struktura powierzchni i błękitno-
grafitowy odcień sprawiają, że IBERO 5 to materiał 
doskonały na budynki współczesnej architektury, 
doskonale zwieńczający różne style architektoniczne.

Łupek dachowy to pokrycie dla wszystkich, którzy: 
• cenią sobie wyjątkowy charakter i oryginalny 

efekt wizualny dachu,
• cenią sobie materiały budowlane najwyższej 

klasy, 
• oczekują od pokrycia dachowego trwałości 

kilku pokoleń,
• oczekują wykonania skomplikowanych form 

dachowych, 
• cenią naturalne produkty budowlane oraz ich 

znaczenie dla zdrowia, 
• chcą budować stylowo w harmonii z naturą.

Ibero®

Absorbcja 
wody 

Klasa 
termiczna 

Wytrz. 
wzdłużna 

Wytrz.
poprzeczna 

Zawartość 
węglanów 

0,27 % T1 >60 Mpa >65 Mpa 0,04 % 



Łupek wydobywany w południowozachodniej części Niemiec metodą głębinową. Kamień o bardziej rustykalnej po-
wierzchni i ciemnej barwie, właściwej dla kamienia z tego regionu. Znany od pokoleń łupek Germanic® ceniony jest 
głównie w Niemczech nie tylko za właściwości fizyczne,  ale również za kolor i strukturę. 200-letnie dachy wykonane 
w tym materiale nie są rzadkością. W każdej części Niemiec Germanic jest wizytówką najlepiej wykonanych dachów  

z łupka. Mateirał szczególnie ceniony przez dekarzy na 
całym świecie, gdyż praca z nim daje wiele satysfakcji. 

Program produkcji przewiduje całą gamę kształtów uży-
wanych i popularnych w Niemczech, takich jak krycie  
staroniemieckie.

W naszej ofercie dostępny jest również w całej ga-
mie formatów prostokątnych, półksiężyców oraz  
w wersji przygotowanej do krycia dzikiego.

Germanic®Ibero®

IBERO 12 to hiszpański łupek w kolorze jasnego gra-
fitu. Wydobywany jest w prowincji Orense z kopalni  
La Campo. Łupek o wysokiej twardości oraz wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej. Szaro-grafitowa barwa  
IBERO 12 świetnie komponuje się z urozmaiconymi ko-
lorystycznie elewacjami budynków.

IBERO 12 pomimo tego, że jest szeroko wykorzystywa-
ny w renowacji katedr, kościołów oraz innych obiektów 
historycznych, jest również doskonałym dopełnieniem 
wdzięku i charakteru bryły budynku w nowoczesnej ar-
chitekturze.

Absorbcja 
wody 

Klasa 
termiczna 

Wytrz. 
wzdłużna 

Wytrz.
poprzeczna 

Zawartość 
węglanów 

0,34 % T1 >50 Mpa >55 Mpa 0,6 % 

Absorbcja 
wody 

Klasa 
termiczna 

Wytrz. 
wzdłużna 

Wytrz.
poprzeczna 

Zawartość 
węglanów 

0,25 % T1 >46 Mpa >57 Mpa 0,5 % 



Color ABC Montażu łupka dachowego

Łupek COLOR to nowość w ofercie PIZARRAS. Wprowadzony   
w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów co do koloru da-
chu. Kierując się, jak zawsze, wysoką jakością materiału, naszym 
klientom oferujemy obecnie łupek naturalny w kolorach:

FOREST GREEN – zielony 
Łupek dachowy wydobywany w regionie VERMONTU w Kanadzie. 
Znany głównie na rynkach Ameryki Północnej  oraz Azji.

BURGUND RED – czerwony 
Kamień wydobywany w w Walii, w jednej z najstarszych kopal-
ni łupka na świecie. Kamień o brązowo-czerwonej barwie jest 
doskonałym dopełnieniem elementów dachu oraz elewacji, oraz 
wyjątkowo oryginalnym kolorem łupka stosowanym na całej 
powierzchni dachu.

Konstrukcja 
Ciężar pokrycia z łupka naturalnego to ok. 25-40 kg/m2 czyli mniej niż np. dachówka ce-
ramiczna (ok. 45-55 kg/m2), dlatego projektowane więźby dachowe wstępnie zakładające 
krycie dachówką ceramiczną lub cementową nie wymagają modyfikacji. Łupek dachowy 
układa się na pełnym deskowaniu pokrytym papą lub folią wysokoparoprzepuszczalną. 
Przy kryciach symetrycznych, jak np. z najbardziej popularnym kryciu prostokątnym łupek 
można układać na łatach. 

Docieplenie 
Układa się pomiędzy krokwiami zachowując szczelinę wentylacyjną. 

Montaż Łupka 
Płytki przybija się do połaci gwoździami. Zalecane są gwoździe miedziane lub ocynkowane 
ogniowo. Krycie prostokątne wykonuje się wg schematu jak na rysunku.

Szczegóły przygotowania więźby oraz montażu łupka dachowego znajdziecie Państwo na 

www.pizarras.pl
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