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WIESZAKI DO SUFITÓW 
PODWIESZANYCH – JAKIE 
WYBRA ?
O bezpiecze stwie nale y pami ta  nie tyl-
ko na etapie monta u sufitu podwieszane-
go, ale tak e podczas wyboru materia ów
budowlanych. Jednym z elementów kon-
strukcji sufitowych s  wieszaki, których 
zadaniem jest utrzymanie ci aru sufitu. 
Odpowiedni rodzaj i jako  zastosowane-
go materia u maj  znacz cy wp yw na sta-
bilno  sufitu. Na co nale y zwraca  uwag
kupuj c wieszaki?

Przede wszystkim ka dy materia  bu-
dowlany musi by  oznaczony znakiem CE 
lub B. 

– Wszystkie wieszaki wprowadzane na 
rynek przez firm  Metpol przechodz  bada-
nia typu w Instytucie Techniki Budowlanej, 
dzi ki którym okre lana jest ich no no ,
a producent przygotowuje dokumenty i za-
lecenia do monta u bezpiecznej konstrukcji 
– wyja nia Mateusz Józefiak, specjalista ds. 
jako ci w firmie Metpol.

Wybieraj c wieszaki nale y te  zwró-
ci  uwag  na ich cen , która nierzadko od-
zwierciedla jako . Kupowanie wyrobów 
w najni szych cenach nie daje pewno ci, 
czy zosta y one wykonane z najlepszego su-
rowca, a proces produkcyjny by  wystarcza-
j co dok adny. 

– W naszej firmie kluczowym aspektem 
jest jako  oferowanych wyrobów. Dlatego do 

wszystkich wieszaków stosujemy atestowan
blach  stalow  ocynkowan  i ka dy produkt, 
przechodzi wieloetapow  kontrol  jako ci – 
dodaje Mateusz Józefiak.

WYTRZYMA O
WIESZAKÓW
W konstrukcji sufitu podwieszanego istot-
na jest jej wytrzyma o , wp yw na ni  ma 
zarówno jako , jak i ilo  zastosowanych 
wieszaków. W budownictwie mieszkanio-
wym i domkach jednorodzinnych u ywa 
si  zazwyczaj wieszaków bezpo rednich 
typu ES. Dodatkowym rozwi zaniem jest 
stosowanie wieszaków obrotowych ze spr -
yn  i pr tów mocuj cych, które umo -

liwiaj  wi ksze opuszczenie sufitu. To 
rozwi zanie pozwala te  na szybsze i a-
twiejsze osi gni cie oczekiwanej, precyzyj-
nej wysoko ci.

– Naszym klientom zapewniamy do-
st p do kart technicznych, które zawiera-
j  wszystkie informacje o tym gdzie i ile 
wieszaków stosowa . Karty s  dost pne
na naszej stronie internetowej – informuje 
Mateusz Józefiak.

SUFITY PODWIESZANE 
W BUDYNKACH 
U YTECZNO CI PUBLICZNEJ
W wybranych sytuacjach i obiektach zaleca 
si  stosowanie wieszaków noniuszowych, 
które zapewniaj  wysok  odporno  na 

ogie  i dlatego s  najlepszym materia em do 
konstrukcji sufitów podwieszanych w bu-
dynkach u yteczno ci publicznej takich jak 
np.: kina czy centra handlowe. We wszyst-
kich obiektach, w których trzeba obni y
sufit o wi cej ni  1500 mm od stropu lub 
konstrukcji no nej powinien by  u yty wie-
szak noniuszowy. Oparta na takich wiesza-
kach konstrukcja sufitu jest stabilniejsza, 
bardziej wytrzyma a na obci enia i odpor-
na na ogie  ni  elementy budowane na wie-
szakach ze spr yn .

Ze szczegó ow  ofert  firmy 
mo na zapozna  si  na stronie 

www.metpol.pl

Sufit podwieszany – bezpiecze stwo przede wszystkim

Metpol Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 6

62-002 Suchy Las k/ Poznania
tel. 61 650 07 00
www.metpol.pl

Sufity podwieszane od lat goszcz  w naszych domach. Zalet 
sufitów podwieszanych jest wiele: umo liwiaj  korekt  proporcji 
wn trz, zakrywaj  przewody instalacyjne, pozwalaj  tworzy
dowolne kszta ty, izoluj  termicznie i akustycznie. Przy ich 
montowaniu bardzo wa ne jest jednak przestrzeganie zalece
producenta, co zapewni stabilno  konstrukcji. 
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