
Poniewa¿ zakup materia³ów na dach to spory

wydatek, nale¿y go dok³adnie przemyœleæ. Ju¿

na etapie wyboru projektu domu nale¿y zwró-

ciæ uwagê na stopieñ skomplikowania po-

wierzchni dachu. Im bardziej skomplikowany

dach, tym wiêksze zapotrzebowanie materia³u

i wy¿szy koszt robocizny. Du¿a liczba lukarn,

zmiany k¹ta nachylenia dachu oraz inne do-

datkowe konstrukcje dachowe powoduj¹, ¿e

pojawia siê wiêcej mo¿liwoœci pope³nienia

b³êdów przez wykonawców oraz powstawania

du¿ych ,,odpadów" materia³owych. 

W³asny dom czêsto traktowany jest jako inwe-

stycja na ca³e ¿ycie, dlatego powinno zale¿eæ

nam na wybudowaniu go z solidnych i spraw-

dzonych materia³ów. Oszczêdnoœci na mate-

ria³ach, mog¹ w przysz³oœci wymusiæ o wiele

wy¿sze koszty naprawy b¹dŸ wymiany wadli-

wych produktów na nowe. Wszyscy wiemy, ¿e

dobra jakoœæ musi kosztowaæ. Renomowane

firmy inwestuj¹ kapita³ w unowoczeœnianie

technologii i rozwój produktów. 

Firma Euronit posiada certyfikat zgodnoœci

z norm¹ ISO 9001:2000, który gwarantuje ¿e

w przedsiêbiorstwie s¹ przestrzegane wszyst-

kie wymagania dotycz¹ce zapewnienia jak naj-

lepszej jakoœci produkowanych dachówek.

Dba³oœæ ta rozpoczyna siê na etapie wyboru

dostawców surowców, a koñczy na obs³udze

klientów indywidualnych. Wysoka jakoœæ da-

chówek Euronit zosta³a tak¿e potwierdzona

przez certyfikat zgodnoœci z norm¹ PN-

EN:490:2006, co pozwala na oznaczanie pro-

duktów z zak³adu w Olkuszu znakiem CE.

W obliczu coraz wiêkszego zanieczyszczenia

œrodowiska i ludzkiej potrzeby powrotu do na-

tury coraz wiêkszego znaczenia nabiera rodzaj

wykorzystywanego materia³u do budowy do-

mu. Teraz dom powinien byæ wykonany z na-

turalnych surowców o neutralnym oddzia³y-

waniu na organizm cz³owieka. Wœród pokryæ

dachowych takie wymagania spe³niaj¹ da-

chówki Euronit. Do ich produkcji wykorzy-

stuje siê sk³adniki pochodzenia naturalnego:

piasek, cement portlandzki, wodê i barwniki

na bazie tlenków ¿elaza. Proces technologicz-

ny odbywa siê z wykorzystaniem zamkniêtego

obiegu wody (brudna woda jest oczyszczana i

ponownie wykorzystywana do produkcji),

dziêki czemu nie pojawia siê problem odpro-

wadzania œcieków przemys³owych. Kolorysty-

ka dachówek utrzymana jest w ekologicznych

barwach wspó³graj¹cych z otoczeniem. S¹ to

klasyczne kolory pokrycia dachowego: czer-

wieñ, br¹z i grafit. Z tego wzglêdu dachówki

Euronit mog¹ byæ wykorzystywane na tere-

nach parków narodowych i krajobrazowych,

pozostaj¹c w zgodzie ze specjalnymi wymaga-

niami dotycz¹cymi materia³ów budowlanych

u¿ywanych w strefach chronionych. Potwier-

dzeniem dba³oœci firmy Euronit o œrodowisko

naturalne jest posiadanie certyfikatu zarz¹dza-

nia œrodowiskowego ISO 14001:2004.

Istotnym czynnikiem decyduj¹cym o wyborze

pokrycia dachowego jest równie¿ d³ugoœæ oraz

zakres udzielanej gwarancji. Wszystkie te dane

powinny zostaæ okreœlone na piœmie. W razie

koniecznoœci po kilku latach ³atwiej skontak-

towaæ siê z producentem, który ma zarejestro-

wan¹ firmê na terenie Polski, ni¿ z przedsta-

wicielem firmy zlokalizowanej poza granica-

mi kraju. Dachówki Euronit objête s¹ trzy-

dziestoletni¹ gwarancj¹, ale ich czas u¿ytko-

wania przewidziany jest na 80-100 lat. Jeœli

jednak z jakiegoœ powodu zdecydujemy siê na

wymianê pojedynczych dachówek, stare da-

chówki po skruszeniu mog¹ zostaæ wykorzy-

stane jako materia³ utwardzaj¹cy pod drogê,

alejkê czy chodnik. Tym samym nie pojawia

siê problem utylizacji niepotrzebnych ju¿ ma-

teria³ów. 

Bliskoœæ i dostêpnoœæ wybranego pokrycia da-

chowego ma istotne znaczenie wtedy, gdy in-

westor jest zmuszony do pokrycia kosztów do-

wozu materia³ów budowlanych na plac budo-

wy. Dlatego te¿ Euronit posiada rozbudowan¹

sieæ magazynów fabrycznych na terenie Pol-

ski. Wspó³pracuj¹cy z firm¹ dystrybutorzy

specjalizuj¹ siê w sprzeda¿y pokryæ dacho-

wych i zawsze s³u¿¹ pomoc¹ w zakresie przy-

gotowania kosztorysu dla konkretnego bu-

dynku.

Decyduj¹c siê na dachówki firmy Euronit

mo¿na byæ pewnym, ¿e ka¿dy element syste-

mu dachowego zosta³ starannie przemyœla-

ny i ma swoje konkretne zastosowanie. Zada-

niem dobrego pokrycia dachowego jest przede

wszystkim odprowadzanie wody i œniegu z po-

wierzchni dachu, a tak¿e zapewnienie w³aœci-

wej wentylacji w domu. Pamiêtajmy, ¿e aby

dach spe³nia³ swoj¹ rolê warto zadbaæ o wyko-

rzystanie nie tylko dachówek podstawowych,

ale ca³ego systemu.

Podsumowuj¹c rozwa¿anie na temat znacze-

nia wyboru w³aœciwego pokrycia dachowego

pod wzglêdem jakoœci, posiadanych certyfika-

tów i atestów, dba³oœci o œrodowisko natural-

ne, zakresu gwarancji, dostêpnoœci towaru

oraz kompleksowoœci oferty w³aœciwym wybo-

rem okazuj¹ siê byæ dachówki Euronit. 
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PREZENTACJA

Budowa domu jest powa¿n¹ 

inwestycj¹, co mo¿e potwierdziæ

ka¿dy kto zbudowa³ swój dom.

Wybudowanie budynku w stanie

surowym otwartym to dopiero

pocz¹tek wiêkszych wydatków

finansowych. W tym w³aœnie

momencie przed inwestorem

pojawia siê problem wyboru 

pokrycia dachowego. 

Dach inwestycj¹ na lata
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