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Prezentacja firmowa

Strzecha trzcinowa w przeciwie stwie do 

innych pokry  dachowych zachowuje dos-

kona  szczelno  dzi ki naturalnej odpor-

no ci trzciny pospolitej na warunki atmos-

feryczne. Trzcina jako ro lina wodna 

w dolnych cz ciach odyg zawiera 

substancje woskowe oraz krzemion-

k , a te w a nie ko ce tworz  ze-

wn trzn  powierzchni  dachu. 

Tak wi c dachy trzcinowe 

góruj  nad strzech  s o-

mian  b d  innymi pokry-

ciami naturalnymi.

Aby strzecha przetrwa a wiele lat, nie-

zb dne jest spe nienie podstawowych zasad 

strzecharstwa. Strzech  nale y uk ada  na 

po aciach o k cie nachylenia ok. 40 do 52º. 

Na lukarnach i oknach dachowych k t na-

chylenia nie powinien by  mniejszy ni  28º. 

Najcz ciej stosowane okna w pokryciach 

trzcinowych to bawole oczka i lukarny pro-

stok tne gdy  daj  one niepowtarzalne efek-

ty wizualne. Niebagateln  spraw  jest w a-

ciwe u o enie warstw trzciny w koszach 

oraz na oknach dachowych. Szczególnej sta-

ranno ci wymagaj  takie miejsca jak komi-

ny, okna po aciowe, kominki wentylacyjne, 

wykusze itp. Nale y te  pami ta , e strze-

cha trzcinowa nale y do pokry  o znacznej 

masie w asnej, ok. 50 kg/m2 (obliczenia 

wi by jak pod dachówk ). Dachy trzcino-

we kwalifikuje si  jako dachy palne, nie-

mniej jednak istnieje mo liwo  impregna-

cji odpowiednimi rodkami ekologicznymi 

co znacznie obni a ryzyko zap onu strze-

chy. Impregnacja powinna by  wykonana 

dwukrotnie. Pomimo du ej trwa o ci dachy 

z trzciny wymagaj  okresowych przegl dów 

w celu unikni cia niepo danych obsuni

warstw dachu lub drobnych ubytków spo-

wodowanych przez ptaki oraz huraganowe 

wiatry.

Dla bezpiecze stwa warto zamontowa

instalacj  odgromow , któr  najlepiej 

wykona  podczas prac dekarskich. Nasza 

firma specjalizuje si  w monta u odgro-

mienia aktywnego Jonostar, które daje 

komfort w u ytkowaniu i pe ne bezpiecze -

stwo.

Wykonanie strzechy trzcinowej poch ania 

wbrew pozorom du e ilo ci materia u w po-

staci trzciny dachowej (ok. 14 wi zek/1 m2)

oraz innych materia ów niezb dnych do jej 

mocowania (wkr ty z drutem chromowo-ni-

klowym, drut dociskowy, aty).

Zalety pokrycia strzech  trzcinow :

 dobra izolacja termiczna (wspó czynnik 

przepuszczalno ci ciep a 0,35 W/m0K), 

 efekt mikroklimatu – latem ch ód, zim

ciep o,

 bardzo dobre wyciszenie akustyczne,

 wysoka trwa o  (nawet do 80 lat),

 mo liwo  uzyskania niepowtarzalnych 

efektów wizualnych, wr cz ba niowych,

 dobre os oni cie cian budynku od desz-

czu – ok. 120 cm,

 pokrycie ekologiczne, zdrowe i funkcjo-

nalne,

 oryginalne i w dobrym gu cie,

 doskonale komponuje si  z naturalnym 

otoczeniem,

 trzcina nie jest atakowana przez szkod-

niki,

 strzecha trzcinowa jest wyj tkowo szczel-

nym pokryciem, mo na j   zaimpregnowa

przeciwogniowo rodkiem ekologicznym.
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Pokrycia dachowe 
ze strzechy trzcinowej

Rysunek przedstawia 

wycinek po aci dachowej wraz 

z u o on  strzech  bezpo rednio 

na atach. Na budynkach mieszkalnych 

cz sto stosuje si  pe ne deskowanie 

oraz pap  co daje mo liwo  szybkiego 

zabezpieczenia budynku przed opadami deszczu.


