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HPI POLSKAile to kosztuje – propozycja firmy

Pokrycie dachowe powinno spełniać wiele funkcji, od izola-

cyjnych i ochronnych po czysto estetyczne wrażenie. W celu za-

pewnienia jak najefektywniejszego funkcjonowania pokrycia

stworzone zostały różnego rodzaju akcesoria dachowe. Ich pod-

stawowym zadaniem jest dostosowanie dachu do indywidual-

nych warunków. Zdecydowana większość budowanych obecnie

domów ma dachy spadziste i w związku z tym niezbędne jest za-

pewnienie pod pokryciem dachowym odpowiedniej wentylacji

okapowo-kalenicowej. Wentylacja podpołaciowa bardzo korzyst-

nie wpływa na trwałość dachu, a także na mikroklimat w po-

mieszczeniach na poddaszu. W celu odprowadzenia wilgoci na-

gromadzonej w izolacji termicznej warto zastosować membranę

wysokoparoprzepuszczalną TopStream Master. Zapewni ona

wyprowadzanie pary wodnej do przestrzeni pod pokryciem da-

chowym, przy jednoczesnej wysokiej odporności na uszkodze-

nia mechaniczne np. rozerwanie gwoździem. Dzięki zastosowa-

niu takiej membrany możemy wykorzystać

całkowicie przestrzeń pomiędzy krokwiami

na termoizolację. Odpowiednią wentylację

można uzyskać poprzez montaż: elemen-

tów okapowych z grzebieniem (montowa-

ne na najniższej łacie zwiększają szczelinę

wentylacyjną o 200 cm
2
/m.b. okapu, zabez-

pieczając jednocześnie przestrzeń poddachówkową przed wni-

kaniem ptaków, gryzoni, większych owadów), kalenicowych

taśm wentylacyjnych TOP-ROLL (montowanych na łacie kale-

nicowej, przykrywanych gąsiorami dacho-

wymi. Taśmy lub wywietrzniki umożliwiają

swobodne wydostawanie się powietrza

z przestrzeni podpołaciowej zabezpiecza-

jąc jednocześnie przed przedostawaniem

się wilgoci pod postacią śniegu i deszczu

pod pokrycie dachowe). 

Istnieją także akcesoria dachowe, nie

uczestniczące w wentylacji dachowej, lecz

bardzo przydatne. Jednym z nich jest taś-

ma do obróbki komina TopFlex, wykona-

na z ołowiu lub aluminium. Pokryta jest ona

od spodniej strony klejem butylowym za-

pewniającym szczelne połączenie pomię-

dzy taśmą a dachówką. Głównym zada-

niem stawianym przed taśmą Top-Flex jest

wykonanie szczelnego i estetycznego połączenia komina z po-

kryciem dachowym. Specjalnie dostosowana do tego zadania ta-

śma z znacznym stopniu przyspiesza montaż, zapewniając rów-

nocześnie szczelność połączenia. 

Niemal na każdym dachu istnieje przynajmniej jeden komin,

jak wiadomo prawo budowlane zobowiązuje nas do zapewnienia

bezpiecznego dojścia do komina. Można to uzyskać poprzez

montaż wyłazu dachowego tuż przy kominie, lecz w przypadku

ich większej liczby niezbędne okazują się ławy i stopnie komi-

niarskie. Te pierwsze produkowane w różnych długościach słu-

żą do poruszania się równolegle do okapu, a stopnie zaś do pro-

stopadłego, czyli od okapu do kalenicy. Wykorzystując dodatko-

wo system wsporników możemy dostosować komunikację da-

chową do każdego pokrycia. Zyskujemy w ten sposób estetycz-

ny, trwały i co najważniejsze bezpieczny sposób poruszania się

po dachu. Zabezpieczenie stworzone jest z myślą o ludziach,

lecz chroni także pokrycie dachowe przed zniszczeniem.
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MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA TOPSTREAM MASTER

gramatura 150 g/m
2
, paroprzepuszczalność >1300 g/m

2
/24 h

= 225 m
2

x 5,77 zł/m
2

=1298,25 zł

TAŚMA KALENICOWA TOPROLL szerokość: 210, 310, 350, 390 mm

(Tutaj: 310) = 25 m.b. x 35,17 zł/m.b. = 879,25 zł

ELEMENT OKAPOWY Z GRZEBIENIEM = 28 m.b. x 7,67 zł/m.b. 

= 214,87 zł

TAŚMA KOMINIARSKA TOPFLEX OŁÓW = 10 m.b. x 54,90 zł/m.b. 

= 549,00zł

LISTWA DO TOPFLEX = 4 szt. x 16,30 zł/szt. = 65,20 zł

ŁAWA KOMINIARSKA 0,6 m lakierowana = 2 szt. x 157,06 zł/szt. 

= 314,13 zł (komplet: ława+wsporniki)

ŁAWA KOMINIARSKA 0,8 m lakierowana = 1 szt. x 172,87 zł/szt. 

= 172,87 zł (komplet: ława + wsporniki)

STOPIEŃ KOMINIARSKI = 11 szt. x 89,51 zł/szt.  = 984,62 zł

Razem: = 4478,19 zł brutto

Orientacyjna wycena elementów

potrzebnych do ułożenia pokrycia

dachowego na domku NASTKA

Akcesoria dachowe
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