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Mówi c o ochronie przeciw niego-
wej mamy na my li zabezpiecze-
nia, które uniemo liwiaj  gwa -

towne zsuwanie si niegu z dachu. Tego 
typu ochron  stanowi  p otki i rury prze-
ciw niegowe, drewniane belki oraz nie-
go apy montowane na ró nych pokryciach 
dachowych. Odpowiednio dopasowane do 
konstrukcji i bry y budynku elementy mo -
na tak wkomponowa  w pokrycie dachu, 
e na co dzie  mog  by  niemal niewidocz-

ne, a zim  b d  skuteczne w dzia aniu.
Coraz cz ciej architekci uwzgl dnia-

j  akcesoria dachowe w projektach jako 
form  zabezpieczenia, poniewa  zsuwaj -
cy si  lawinowo nieg cz sto zrywa le za-
montowane rynny i jest zagro eniem dla 
mienia oraz ludzi znajduj cych si  w naj-
bli szym otoczeniu budynku.

Odpowiedni dobór zabezpiecze  prze-
ciw niegowych zale y od wielu czynni-
ków, takich jak rodzaj pokrycia, po o enie 
wzgl dem stref niegowych, konstruk-
cja dachu oraz otoczenie budynku. 
Producentów na rynku jest bardzo du o, 
jednak nie wszyscy produkuj  osprz t da-
chowy zgodnie z obowi zuj cymi zasada-
mi. Istotne jest, aby elementy te posiada y
odpowiednie zabezpieczenia, które chro-
ni  elementy dachowe przed dzia aniem 

czynników zewn trznych jak np. korozja. 
W tym wypadku najlepsz  ochron  przed 
korozj  gwarantuje pow oka cynku ognio-
wego zabezpieczaj c elementy dachowe na 
wiele lat. Dla porównania grubo  cynku 
ogniowego to oko o 55 m, natomiast cyn-
ku galwanicznego to oko o 7 m. Wa na 
jest tak e konstrukcja i technologia wyko-
nania wsporników, które przenosz  du e
obci enia wynikaj ce z podtrzymywania 
zalegaj cego ponad nimi niegu.

W a ciwy dobór ochrony, rodzaju wspor-
ników, maksymalna bezpieczna odleg o
mi dzy nimi, to zagadnienia z którymi do-
radcy techniczni firmy Ekochron maj  do 
czynienia na co dzie . Oczywi cie zasto-
sowanie si  do zalece  producenta i re-
alizacj  projektu powinien zweryfikowa
kierownik budowy. W 2000 roku firma 
Ekochron bazuj c na zdobytym do wiad-
czeniu opracowa a na w asne potrzeby a-
twe w u yciu narz dzie do okre lania 
ilo ci wsporników na p otek 2 i 3 m w za-
le no ci od k ta pochylenia dachu i d u-
go ci krokwi – nomogram. Aktualnie znaj-
duje on zastosowanie na prawie ca ym 
obszarze Polski tj. w strefie I, II i III obci -
enia niegiem b d c atwym w u yciu na-

rz dziem na ka dej budowie.
Firma Ekochron jest producentem 

osprz tu dachowego od pocz tku dzia al-
no ci. Nasza produkcja to przede wszyst-
kim do wiadczenie, które pozwoli o na 

skonstruowanie najbezpieczniejszych ele-
mentów dachowych, które mog  by  za-
stosowane równie  w trudnych warun-
kach niegowych jak np. w Alpach czy 
Tatrach. 

Zabezpieczenia niegowe – czy warto?
W budownictwie 
jednorodzinnym dachy dwu-,
czy wielospadowe sta y si
równie, a mo e i nawet 
bardziej popularne ni  dachy 
p askie. W zwi zku tym 
zmienia si  sposób u ytkowania 
takiego dachu, a tak e inaczej 
zachowuje si  zalegaj cy na 
nim nieg. O ile konieczno
stosowania elementów 
komunikacji dachowej jest 
unormowana, to stosowanie 
ochrony przeciw niegowej nie 
jest dla wszystkich ju  takie 
oczywiste.
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