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„Budownictwo indywidualne szczyci się tym, 
że każdy projekt domu może być indywidualny. 
W dobie systemów domów energooszczędnych 
jednym z takich elementów, które wyróżniają 
budowle jest zamknięcie budynku dachem pła-
skim. Wykorzystanie dachu płaskiego ma wiele 
zalet, między innymi może być użytkowy, zie-
lony z możliwością wykorzystania powierzch-
ni np. na relaks.

Izolacja dachu płaskiego jest prosta w kon-
strukcji i bardzo skuteczna. Odprowadzenie 
wody odbywa się przez zastosowanie zapro-
jektowanych i wyciętych klinów z materiałów 
izolacyjnych takich jak: styropian, XPS, PUR 
i wełna. Dlatego firma Gewoner współpracuje 
z pracowniami projektowymi, wykonawcami 

w celu wsparcia w zakresie wykonania koszto-
rysu dla dachu”.

Firma Gewoner została założona przez pasjo-
natów. Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, 
jak również zdobywanie rynku w branży budow-
lanej, a w szczególności w izolacjach, skłoniło 
nas do uruchomienia przedsiębiorstwa świad-
czącego usługi:
 doradztwa w zakresie rozwiązań odwodnień 

na dachach płaskich,
 produkcji klinów styropianowych, spadków 

dachowych,
 sprzedaży systemów odwodnień dachowych,
 doborze materiałów izolacyjnych i akcesoriów 

dachowych,
 sprzedaży akcesoriów do systemów dociepleń,
 usługi wykonawstwa pokryć dachowych.

Nasze motto: „Jeżeli istnieje sposób aby zro-
bić coś lepiej… znajdę go!!!”

Na większości dachów płaskich wymagane są 
odwodnienia w różnych układach: rynnowych, 
wpustów grawitacyjnych, wpustów podciśnie-
niowych. Przed zamknięciem przegrody połać 
dachowa musi być wyprofilowana tak, aby wody 
opadowe znalazły ujście w odpowiednio zapro-
jektowane miejsca.

Jeżeli dach nie ma nachylenia konstrukcyjne-
go, najlepszym rozwiązaniem jest wyprofilowa-
nie dachu po przez zastosowanie spadków wy-
konanych ze styropianu.

System klinów styropianowych Gewoner znaj-
duje zastosowanie na dachach wykonanych: 
z blachy trapezowej, dachach betonowych, da-
chach odwróconych, dachach zielonych. SKS 
Gewoner są stosowane w układach z papą oraz 
membranami. SKS Gewoner nie stanowi głównej 
izolacji termicznej, dlatego może być w układzie 
ze styropianem, jak i wełną mineralną.

Zalety zastosowania systemu klinów styro-
pianowych SKS Gewoner:
 szybki montaż na dachu;
 gwarancja dobrze odprowadzonej wody;
 odciążenie konstrukcji dachu;
 możliwość układania etapami (w zależności 

od wielkości dachu i jego podziału);
 ekonomiczne dla inwestorów rozwiązanie;
 prosty i czytelny schemat do ułożenia, z po-

działem na sekcje dachowe.

Produkujemy:
 kliny proste
 kliny grzbietowe
 kliny korytowe
 izokliny (wymiary na żądanie)
 kliny na wymiar podane przez klienta

Działamy na maszynach 3 d. Wykonujemy 
różne akcesoria styropianowe.

Do produkcji używamy materiałów specjal-
nie na nasze życzenie wykonane (bez regranu-
latu) styropianu z dopuszczeniami do stosowa-
nia w aplikacjach dachowych, parkingowych.

Obsługujemy dużych i małych inwestorów, 
dostarczamy materiały na duże obiekty, jak i na 
domy klientów indywidualnych w całej Polsce.

Produkujemy z materiałów:
 EPS – standardowe styropiany;
 XPS 300;
 wełna mineralna.
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Gewoner – izolacje z jednej ręki

płyty skośne i specjalne

Płyty do profilowania spadków

płyty korytowe

płyty grzbietowe

Schemat ułożenia płyt SKS Gewoner
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