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   pod
skosami
Jak urz dzi  mieszkanie na strychu? Tak samo jak wyka cza si  dom w stanie suro-

wym otwartym: wstawi  okna, ociepli  przegrody zewn trzne, doprowadzi  instala-

cje, postawi ciany dzia owe i u o y  posadzki, po czym jedne i drugie pomalowa ,

zamontowa  w azienkach przybory sanitarne, a na ko cu wstawi  drzwi. A wszystko 

to zwykle z utrudnieniami wynikaj cymi z tego, e pod wi b  dachow  nie wszystko 

da si  zmie ci , a podczas robót zwi zanych z adaptacj  trzeba wci  pami ta , e na 

kondygnacjach poni ej si  mieszka. A wi c jednak b dzie wi cej problemów ni  z wy-

ka czaniem nowego domu…

Aby na poddaszu mieszka o si  wygodnie, a adaptacja nie przynios a niemi ych nie-

spodzianek, nale y dzia a  wed ug precyzyjnego projektu, który wykona dla nas ar-

chitekt przy wspó pracy z do wiadczonym konstruktorem. Nie warto rozpoczyna

adnych robót, dopóki nie oceni  oni, czy po wyko czeniu poddasza pomieszczenia 

b d  mia y wystarczaj c  wysoko , albo czy strop wymaga  b dzie wzmocnienia, 

a je li tak – to jak je wykona .
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Je li w domu zaczyna 

brakowa  miejsca, 

adaptacja strychu 

wydaje si  oczywistym 

sposobem na powi kszenie

przestrzeni mieszkalnej. 

Czy b dzie to atwe, 

czy trudne? 

To si  oka e po 

sprawdzeniu no no ci 

stropu poddasza, a tak e

stanu technicznego

wi by i dachu.

TEMAT
NUMERU

Adaptacja
poddasza

Joanna D browska
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Podczas adaptacji trzeba te  rozwi za  pro-

blem komunikacji: nowe schody powinny by

wygodne, ale nie mog  zabiera  za du o prze-

strzeni. 

Konieczne zmiany
Jeszcze niedawno domy jednorodzinne budo-

wano w wi kszo ci z poddaszami nieu ytko-

wymi – nie planuj c wcale, e w przysz o ci 

kto  na nich zamieszka. Na strychach trzyma-

no rzadko u ywane ubrania, sezonowy sprz t

sportowy i najró niejsze rupiecie, które si

jeszcze kiedy  przydadz .

Stropy takich poddaszy projektowano na 

obci enia wynosz ce tylko 50 kg/m2, a nie 

150 kg/m2, jak w pomieszczeniach mieszkal-

nych. 

 Wi by dachowe kszta towano tak, jak tego 

wymaga a no no  konstrukcji, nie zwa aj c

na to, czy pod ni  b dzie wygodnie si  cho-

dzi . J tki czy kleszcze na wysoko ci 170 cm 

nad pod og  na strychu nie stanowi  proble-

mu, ale w pomieszczeniach mieszkalnych s

nie do przyj cia. A wysoko  ta jeszcze si

zmniejszy o 7–12 cm, gdy na stropie poddasza 

zostanie u o ona izolacja akustyczna i war-

stwy posadzki, a po acie dachu – ocieplone 

i wyko czone podsufitk . Tymczasem przy-

najmniej w ci gach komunikacyjnych na pod-

daszu trzeba zapewni  wysoko  nie mniejsz

ni  2 m.

 Pomieszczenia na strychu wymagaj  te

zapewnienia w a ciwej wentylacji, najlepiej 

przy okazji przebudowy ca y dom wyposa-

y  w wentylacj  mechaniczn  z odzyskiem 

ciep a.

 Najprawdopodobniej kocio , który do-

tychczas ogrzewa  dom, nie b dzie w stanie 

ogrza  dodatkowej powierzchni, która po ada-

ptacji cz sto wzrasta o ponad 50%, konieczne 

wi c b dzie kupno urz dzenia wi kszej mocy.

 Zmian wymaga  b dzie równie  elewacja 

budynku, bo pomieszczenia mieszkalne na 

poddaszu trzeba do wietli , montuj c okna 

dachowe lub lukarny, b d , je li jest to mo -

liwe, zamontowa  okna fasadowe w cianach 

kolankowych lub w cianach szczytowych 

poddasza.

 Czasem przebudowa wymaga podwy sze-

nia cianek kolankowych lub podniesienia 

po aci dachu.

 Opisane problemy ukazuj , jak trudnym 

przedsi wzi ciem jest adaptacja poddasza 

i dlaczego niezb dny jest do niej profesjonal-

ny projekt oraz pomoc fachowców: konstruk-

tora, architekta, projektanta sieci elektrycznej, 

wentylacyjnej, wodoci gowej, kanalizacyjnej 

i grzewczej.

Zgodnie z wymogami
W zale no ci od przeznaczenia adaptowanego 

strychu – czy b dzie to na przyk ad dodatko-

wa sypialnia, azienka, czy te  ca e niezale -

ne mieszkanie dla doros ego dziecka, wyka -

cza si  go w inny sposób, ale modernizacja 

musi by  zawsze zgodna z obowi zuj cymi 

przepisami:

 wysoko  pomieszcze  mieszkalnych nie 

mo e by  mniejsza ni  2,5 m (nie dotyczy to 

tylko cz ci pod skosami), 

 wszystkie pomieszczenia musz  by  ocie-

plone, wentylowane i ogrzewane, 

 ka de pomieszczenie musi mie  okno, 

przez które b dzie wpada wiat o dzienne,

 na poddasze musz  prowadzi  wygodne 

schody.

Spe nienie tych wszystkich wymaga  czy-

ni adaptacj  kosztown .

Zwykle budowanie nowego domu jest ta -

sze ni  przerabianie starego. Ale do cznych 

kosztów budowy trzeba doliczy  jeszcze kosz-

ty zakupu dzia ki i doprowadzania mediów. 

Nie bez znaczenia jest równie  lokalizacja 

i np. blisko  do pracy. Obecnie najcz ciej 

buduje si  domy na peryferiach miast, sk d do 

szko y czy przedszkola nie zawsze jest blis-

ko. Za adaptacj  poddasza w istniej cym ju

domu zap acimy sporo, ale zyskamy na zwy-

kle du o lepszej lokalizacji i lepiej rozwini tej 

infrastrukturze najbli szej okolicy.

Projekt adaptacji
Przygotowuj c si  do rozmowy z architektem, 

warto sprecyzowa  swoje oczekiwania i spo-

rz dzi  odr czne rysunki z koncepcj  zago-

spodarowania strychu. Najlepiej wykorzysta

kserokopie odpowiednich rysunków z projek-

tu budowlanego. Je li dokumentacja domu si

nie zachowa a, trzeba dok adnie wymierzy

strych i narysowa  jego rzut poziomy w ska-

li np. 1:50 (1 m to 2 cm na rysunku). Na rzu-

cie powinno si  zaznaczy  wszystkie kominy, 

ciany no ne (równie  te na ni szej kondygna-

cji), s upy i belki g ówne konstrukcji dacho-

wej oraz – je li to mo liwe – uk ad belek stro-

powych, przewody instalacyjne, okna, drzwi, 

schody lub wy az itd. Dobrze jest równie  opi-

sa  rodzaj materia ów konstrukcyjnych (np. 

ceg a pe na lub beton komórkowy) i rodzaj 

stropu (drewniany, Kleina, Teriva itd.).

Tak przygotowana inwentaryzacja b dzie 

bardzo pomocna dla architekta i konstruktora 

przegotowuj cych projekt adaptacji poddasza, 

cho  zapewne przed przeprojektowywaniem 

stropu sporz dz  oni w asn , profesjonaln

dokumentacj  istniej cego domu.
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 Najprawdopodobniej kocio ,

tychczas ogrzewa dom, nie b d

ogrza dodatkowej powierzchn

ptacji cz sto wzrasta o ponad 5

wi c b dzie kupno urz dzenia 

 Zmian wymaga b dzie rów

budynku, bo pomieszczenia mi

poddaszu trzeba do wietli , mo

dachowe lub lukarny, b d , je l

liwe, zamontowa  okna fasadow

kolankowych lub w cianach sz

mu, ale w pomieszczeniach m

nie do przyj cia. A wysoko

zmniejszy o 7–12 cm, gdy na 

zostanie u o ona izolacja aku

stwy posadzki, a po acie dach

i wyko czone podsufitk . Ty

najmniej w ci gach komunik

d b i kdaszu trzeba zapewni  wysok

ni  2 m.

 Pomieszczenia na strychu

zapewnienia w a ciwej went

przy okazji przebudowy ca y

y  w wentylacj  mechanicz

Do adaptacji strychu na mieszkanie wystarczy czasem pozwolenie na zmian  sposobu 

u ytkowania pomieszcze .

Pozwolenie na budow  konieczne jest gdy:

planujemy zmian  wygl du budynku zwi zan  np. z budow  lukarn, podwy szeniem 

cianek kolankowych, wbudowaniem nowych okien w ciany zewn trzne budynku, budo-

w  schodów zewn trznych itd.;

planowane s  zmiany elementów konstrukcyjnych, takie jak wzmocnienie stropu, zmia-

na konstrukcji wi by w zwi zku ze zmian  k ta nachylenia dachu, wprowadzenie nowych 

s upów, podci gów itp.;

zmodernizowana b dzie instalacja gazowa;

budynek znajduje si  na terenie obj tym ochron  konserwatorsk  albo jest wpisany do 

rejestru zabytków; wówczas konieczne b dzie jeszcze uzgodnienie pozwolenia na budo-

w  z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Do robót mo na przyst pi  dopiero po uprawomocnieniu si  decyzji w a ciwego urz du

– najcz ciej po 30 dniach od daty zg oszenia.

Z pozwoleniem czy bez?

 Drewniane belki konstrukcji dachu pomalowane 

transparentnym lakierem lub kryj c  farb  mog

stanowi  atrakcyjny element wystroju poddasza 

fo
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TEMAT NUMERU

Schody
Najwygodniej je ulokowa  w pobli u g ówne-

go wej cia (zwykle w rodkowej cz ci domu), 

poniewa  szlaki komunikacyjne b d  wte-

dy najkrótsze. Trzeba przewidzie  na nie oko-

o 7–15 m2; czasem na wygodn  komunikacj

trzeba po wi ci  jeden pokój na parterze.

Schody umieszczone przy cianie ze-

wn trznej i w górnym biegu w przybli eniu 

równoleg e do skosu (z biegiem „wpisuj cym 

si ” w spadek po aci) racjonalnie zagospo-

darowuj  niepe nowarto ciowy obszar. Na 

pewno nieracjonalne by oby umieszczenie 

schodów w najwy szej, czyli najlepszej prze-

strzeni pod dachem, cho  oczywi cie nie 

mog  te  one zmusza  wchodz cych do schy-

lania g owy.

Pewnym ograniczeniem w szeroko ci scho-

dów mo e by  wielko  otworu, jaki bez trud-

nych przeróbek uda si  wyci  w stropie:

w stropach belkowych (drewnianych, 

Kleina) lub g sto ebrowych (Ackermana, Fert, 

Teriva, Ceram itp.) naj atwiej wykona  schody 

jednobiegowe usytuowane równolegle do be-

lek stropowych (wystarczy wtedy zdemonto-

wa  tylko cz  poszycia stropu drewnianego 

albo cz  wype nienia stropu elbetowego) 

lub na belkach stalowych. Nawet d ugi, ale 

stosunkowo w ski otwór (80–110 cm) nie na-

ruszy g ównej konstrukcji no nej. W razie po-

trzeby mo na te  ewentualnie wyci  jedn

belk  stropow , ale trzeba pami ta , eby za-

miast niej zastosowa  odpowiednie elementy, 

które przejm  jej obci enia.

w stropach elbetowych (zbrojonych jed-

nokierunkowo lub krzy owo) wykonanie du-

ego otworu wymaga zaprojektowania dodat-

kowych belek, a ewentualnie – tak e s upów 

lub cian podpieraj cych strop na kraw -

dziach otworu. Mo e to by  do  skompli-

kowane, zw aszcza w domach podpiwni-

czonych, w których s upy lub ciany no ne

powinny mie  swoj  kontynuacj  w piwni-

cy (musz  si  opiera  na fundamencie, a nie 

na stropie nad piwnic ). W takiej sytuacji 

warto rozwa y  dobudowanie schodów na 

zewn trz budynku, co b dzie szczególnie 

korzystne, je li na poddaszu ma powsta  nie-

zale ne mieszkanie, u atwi to te  prowadze-

nie adaptacji bez nieuniknionych na budowie 

nieporz dków w zamieszkanej cz ci domu.

Najcz ciej schody zamawia si  u stolarza, 

który wykonuje je na wymiar. Zale nie od ich 

rozmiarów i gatunku drewna, b d  kosztowa

od 8 do ponad 30 tys. z .

Du o taniej – za 2–3 tys. z  – mo na kupi

schody gotowe o lekkiej konstrukcji z drew-

na lub metalu. Schody takie s  zwykle strome, 

maj  ma  szeroko  biegu i w skie stopnie, 

a wi c nie s  wygodne. Mo na je jednak zmon-

towa  samodzielnie, poniewa  skr ca si  je 

z gotowych elementów. Wnoszenie po takich 

schodach du ych mebli jest niemo liwe bez 

ich rozkr cenia, niektórych wcale nie uda si

wnie . Cho  schody gotowe zajmuj  niewie-

le miejsca, to do ich zamontowania potrzebny 

jest du y, zwykle kwadratowy otwór w stropie 

(najcz ciej o wymiarach 180×180 cm), co naj-

cz ciej oznacza konieczno  wykonania do-

datkowej konstrukcji wzmacniaj cej strop.

Schody jednobiegowe wymaga-

j  wyci cia w stropie d ugiego otwo-

ru o szeroko ci min. 80 cm. Montuj c

je, nie trzeba wycina  elementów no-

nych w stropach belkowych, a w g -

sto ebrowych najcz ciej wystarczy 

wyj  2 lub 3 ebra konstukcyjne

fo
t.
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 Schody z drewna, cho  efektowne, mog  kosz-

towa  nawet 30 tys. z
 Gotowe schody do samodzielnego monta u

mo na kupi  w marketach budowlanych. Mog

mie  stopnie z lakierowanego drewna i metalowe 

por czne oraz tralki. Schody widoczne na zdj ciu 

kosztuj  ok. 2,3 tys. z

fo
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Schody dwubiegowe

wymagaj  wykonania w sto-

pie otworu o szeroko ci min. 

170 cm. Dlatego, niezale nie od 

konstukcji stropu, kraw dzie 

otworu nale y wzmocni

min. 80 cm

min. 170 cm
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Adaptacja poddasza

Uwaga! Aby podczas prac adaptacyjnych 

mo na by o wygodnie wchodzi  na pod-

dasze i wnosi  du e i ci kie przedmio-

ty, warto zrobi  schody tymczasowe. Takie 

schody nie b d  wymaga  ochrony przed 

zniszczeniem.

Schody sta e najlepiej montowa  dopiero 

pod koniec prac wyko czeniowych, zw asz-

cza je li maj  to by  schody kr cone.

Zastanawiaj c si  nad rodzajem schodów, 

warto rozpatrzy  wykonanie schodów el-

betowych, które mog  by  tanie (100–150 z

za stopie  + koszt materia ów) i wygodne, 

bo mocne i bezpieczne. Trwa e i nieha a li-

we, i mo na je wyko czy  dowolnym materia-

em: kamieniem, p ytkami ceramicznymi lub 

drewnem. Dodatkow  zalet  takich schodów 

jest to, e przed wyko czeniem mog  s u y

do komunikacji podczas robót adaptacyjnych.

Okna
Do o wietlenia poddasza mo na wybra  jed-

no z czterech typowych rozwi za  lub ich 

kombinacj : fasadowe okna zamontowane 

w szczytowych cianach budynku lub w cia-

nach kolankowych, okna po aciowe albo lu-

karny. W niektórych miejscach – na przyk ad  

wysoko pod skosami, na klatce schodowej czy 

w azience – mo na te  zastosowa wietliki 

dachowe. Cho  nie powinny one by  jedynym 

ród em wiat a na poddaszu, sprawdzaj  si

jako ród o dodatkowe. 

Dalej podajemy zalety i wady poszczegól-

nych rodzajów okien.

 Budowa schodów zew-

n trznych nie ingeruje

w konstrukcj  budynku, 

poniewa  najcz ciej schody 

s  od niego oddylatowane. 

Mog  te  by  szersze i mie

ni sze stopnie ni  schody we-

wn trzne, które musz  spe -

nia  wymogi ograniczaj ce 

ich wielko

REKLAMA

 Prawid owa wysoko

umiejscowienia 

uchylnego okna 

po aciowego

w dachu
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Okna fasadowe w szczytowych cianach 

budynku:

+ s  tanie i powszechnie dost pne,

+ atwo je zamontowa ,

+ ograniczaj  gro b  przecieków, 

+ zapewniaj  dobry widok na otoczenie 

domu,

+ mo na nad nimi zawiesza  firanki, zas ony 

czy zwyk e rolety, 

+ parapet umieszczony pod nimi na stan-

dardowej wysoko ci 85–90 cm nad pod og

umo liwia ustawienie pod oknem np. biurka 

lub sto u,

+ s atwe do mycia,

– nie do wietlaj  obszaru w g bi pomiesz-

czenia.

Lukarny:

+ urozmaicaj  architektur  budynku,

– jest to najdro szy i najbardziej skompliko-

wany sposób do wietlenia poddasza,

– wymagaj  znacznej przeróbki wi by da-

chowej,

– nie s  zbyt skuteczne jako ród a wiat a,

– o wietlaj  tylko obszar w zasi gu swego 

rzutu, je li maj  zapewni  lepsze o wietle-

nie, musz  by  poszerzane, co wprawdzie 

zwi ksza funkcjonalno  pomieszczenia 

(zwi ksza obszar, w którym mo na swo-

bodnie stan  pod skosem), ale wymagaj

wtedy zwi kszenia zakresu przeróbek kon-

strukcji.

Okna po aciowe:

+ s  zdecydowanie mniej k opotliwe w mon-

ta u ni  lukarny,

+ dobrze o wietlaj  pomieszczenia, gdy k t

nachylenia po aci dachu jest du y (powy ej

50º) lub s  umieszczone bardzo wysoko, np. 

pod kalenic ,

– pojedyncze okno szeroko ci 80 cm nie za-

pewnia wystarczaj cego do wietlenia, a wi c

w wi kszych pomieszczeniach trzeba monto-

wa  zestawy po 2 lub 3 okna.

Najskuteczniej o wietla si  poddasza okna-

mi po aciowymi, instalowanymi w ró -

nych miejscach i na ró nej wysoko ci – tak, 

by umo liwi  tak e wietrzenie i zapew-

ni  kontakt wzrokowy z otoczeniem. Dost p

do okien powinien by atwy, a otwarte nie 

mo e utrudnia  poruszania si  po pomiesz-

czeniu.

Najlepiej je li okno po aciowe znajdu-

je si  na tej samej wysoko ci co okno trady-

cyjne, czyli 1–1,2 m od pod ogi: zapewnia 

to dobre do wietlenie i umo liwia zamon-

towanie pod oknem standardowego grzejni-

ka. Oczywi cie, je li nie uda si  spe ni  tego 

warunku, okna mo na umie ci  wy ej, cho

wtedy trzeba je b dzie otwiera  i zamyka

(je li b d  to jedyne okna w pomieszczeniu)

specjalnymi dr kami sterowanymi r cznie 

lub elektrycznie.

Ponadto nadmiar wiat a wpadaj cego 

przez dach nawet zim  mo e by  uci liwy, 

a latem móg by sta  si  prawdziwym utrapie-

niem.

Nawet w pojedynczych oknach po acio-

wych do ochrony przed s o cem mog  si

przyda  takie akcesoria jak przeznaczone do 

wewn trz rolety (standardowe, ca kowicie za-

ciemniaj ce, plisowane) lub aluzje albo mar-

kizy i rolety przeznaczone do zamontowania 

na zewn trz.

 Budowa lukarny oznacza ingerencj  w konstrukcje dachu, jest du o bardziej pracoch onna 

i o 50% dro sza ni  monta  okna po aciowego o tej samej powierzchni przeszklenia. Ale w po czeniu 

z oknami balkonowymi zamontowanymi w cianie szczytowej lukarny mog  zapewni  wystarczaj ce do-

wietlenie ca ego poddasza

fo
t.
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 Podobnie jak tradycyjne okna w cianach, 

równie  okna dachowe s  mostkami termicznymi 

w przegrodzie zewn trznej, jak  jest po a  dacho-

wa. Aby zimne powietrze z zewn trz przez nie nie 

przewiewa o, musz  by  starannie ocieplone we -

n  mienaraln

fo
t.

 V
e

lu
x

 W domach zbudowanych w s siedztwie lasu 

czy terenów podmok ych niezast pione s  moski-

tiery, które w niewielkim stopniu ograniczaj  wi-

doczno , ale chroni  przed owadami

fo
t.

 F
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 Je li okna 

po aciowe 

umieszczone s

wysoko, np. pod 

kalenic , aby je 

otwiera , trze-

ba wyposa y

je w specjalne 

dr ki

fo
t.
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D

Roletami zamontowanymi 

w oknach dachowych 

mo na sterowa  równie

elektronicznie, za pomoc

pilota
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wietliki dachowe:

+ znakomicie nadaj  si  do o wietlenia nie-

wielkich pomieszcze , takich jak azienki, 

garderoby czy korytarze, w których otwiera-

nie okien nie jest konieczne,

+ nowoczesne wietliki o rednicy zaledwie 

25–35 cm z powodzeniem zast puj  okna po-

aciowe,

+ dzi ki elastycznemu kana owi wykonane-

mu z materia u, który odbija wiat o, mo na 

je instalowa  w stropodachach o grubo ci do-

chodz cej do 2 m,

– s  do  drogie.

Dach
O tym, czy i jakich przeróbek konstrukcji b -

dzie wymaga a adaptacja strychu, przes dza 

kszta t i k t nachylenia dachu.

Dach wielospadowy o nachyleniu poni ej 30º 

i bez cianek kolankowych. Konieczne b -

dzie podniesienie takiego dachu i oparcie go 

na nowych ciankach kolankowych albo ca -

kowita zmiana konstrukcji dachu ze zwi k-

szeniem k ta jego nachylenia. Oba rozwi za-

nia s  skomplikowane i kosztowne.

Naj atwiej zamontowa  okno, którego 

o cie nica mie ci si  mi dzy krokwiami 

lub jest szersza nie wi cej ni  o 4 cm od 

ich rozstawu. 

Monta  szerokich okien wymaga zmian 

w konstrukcji dachu. Nad i pod otworem 

pod takie okno, w poprzek przeci tych 

krokwi, montuje si  tzw. wymiany, czyli 

belki, które przenosz  obci enia z kro-

kwi przeci tych na nienaruszone.

Z miejsca, w którym ma by  zamon-

towane okno po aciowe, nale y usun

pokrycie dachowe oraz wszystkie war-

stwy izolacji. Nale y pami ta , aby nie 

wycina  izolacji równo z brzegami otwo-

ru, lecz przeci  na krzy  i wywin  na 

zewn trz.

Monta  okna rozpoczyna si  od o cie ni-

cy, wokó  której uk ada si  ko nierz uszczel-

niaj cy dostosowany do pokrycia dacho-

wego (p askiego lub profilowanego).

Kilka uwag o monta u okien po aciowych

fo
t.

 F
a

k
ro

fo
t.

 F
a

k
ro

Monta  okna dachowego na krokwiach

Monta  okna dachowego na atach

wietliki dachowe  najcz ciej montuje si

w ma ych pomieszczeniach, np. w azience

 lub na klatce schodowej

Dach mansandrowy. U atwia zagospodaro-

wanie ca ej powierzchni poddasza, najlepiej wi c

nadaje si  na adaptacj . Niestety dachów o takiej 

konstrukcji jest bardzo ma o

Dach stromy, czyli o nachyleniu powy ej 40°.

Stosunkowo atwe do adaptacji s  strychy pod 

stromymi dachami o konstrukcji p atwiowo-klesz-

czowej lub j tkowej. Je li kleszcze lub j tki s  wy-

ej ni  2 m nad planowanym poziomem posadzki, 

konstrukcja nie wymaga przeróbek. Niestety, je-

li na strychu nie ma cianek kolankowych, po-

wierzchnia u ytkowa pomieszcze  b dzie ograni-

czona, ale mimo to adaptacja takiego poddasza 

warta jest rozwa enia

Dach o ma ym k cie nachylenia do 25°. Nawet 

je li oparty jest na wysokich, to znaczy licz cych 

ok. 2 m cinkach kolankowych, w których mo na

zamontowa  zwyk e okna fasadowe, nie obejdzie 

si  bez trudnej i kosztownej ingerencji w konstruk-

cj  dachu, nie atwo te  b dzie zapewni  wygodn

wysoko  pomieszcze  i odpowiednie o wietleniefo
t.

 V
e

lu
x
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Izolacja cieplna
Strych adaptowany na pomieszczenia 

mieszkalne trzeba bardzo dobrze ociepli .

Wprawdzie do spe nienia wymaga  normo-

wych wystarczy warstwa we ny mineral-

nej grubo ci zaledwie 12 cm, ale je li na pod-

daszu ma by  wystarczaj co ciep o, a latem 

nie nazbyt gor co, trzeba zastosowa  grub-

sz  warstw  ocieplenia. Najcz ciej uk ada 

si  2–3 warstwy we ny o cznej grubo ci 20, 

a nawet 30 cm, co gwarantuje oszcz dno

energii cieplnej, a zatem i wydatków na ogrze-

wanie. 

Skuteczne ocieplenie poddasza polega nie 

tylko na u o eniu odpowiedniej warstwy we -

ny mineralnej, ale te  innych izolacji, których 

zadaniem jest ochrona dachu przed wilgoci ,

a tak e zapewnieniu jego konstrukcji nale y-

tej wentylacji. Szczególn  uwag  nale y zwró-

ci  na:

 w a ciwe dobranie i poprawne u o enie fo-

lii paroprzepuszczalnej, 

 staranne, cis e u o enie we ny mineralnej,

 wyeliminowanie wszystkich mostków ter-

micznych.

Prawid owo ocieplona po a  dachu powin-

na zawiera  nast puj ce warstwy:

 pokrycie dachu, np. dachówka lub blacho-

dachówka, 

 szczelina wentylacyjna szeroko ci 

2,5–5 cm,

 folia paroprzepuszalna,

 we na mineralna uk adana we wzajemnie 

prostopad ych warstwach, 

 folia paroizolacyjna,

 podsufitka z np. p yt gipsowo-kartonowych 

na odr bnym ruszcie (rysunek powy ej).

Grubo  ocieplenia mo e si  równa  wyso-

ko ci krokwi tylko wtedy, je li pod pokryciem 

u o ono foli  wysokoparoprzepuszczaln .

Je eli zastosowano foli  niskoparoprzepusz-

czaln  lub na dachu jest szczelne pokry-

cie (np. dachówka bitumiczna), mi dzy po-

szyciem dachu a górn  p aszczyzn  izolacji 

termicznej nale y zostawi  szczelin  wen-

tylacyjn . Jej szeroko  powinna wynosi

2,5–5 cm – tym wi cej, im d u sza jest po-

a  dachowa, im mniejsze jest jej nachyle-

nie i im wi cej jest za ama  na d ugo ci po a-

ci. Aby szczelina wentylacyjna umo liwia a

usuwanie z izolacji pary wodnej, trzeba zosta-

wi  otwory wlotowe w podsufitce okapu oraz 

otwory wylotowe w górnej cz ci po aci w po-

bli u kalenicy.

 We na uk adana mi dzy krokwiami po-

winna by  przyci ta na szeroko  oko o

dwóch centymetrów wi ksz  ni  wynosi ich 

rozstaw, aby upchni ta mi dzy nimi rozpr -

 Izolacja akustyczna stropu drewnianego

 W a ciwy uk ad warstw ocieplonego poddasza wyko czonego p ytami gipsowo-kartonowymi

pokrycie dachu

ata

listwa dociskowa

krokiew

listwa rusztu 

dystansowego

paroilzolacja

dwie warstwy 

p yt g-k

drewniane listwy 

dystansowe 

np. 25 × 25 cm

dwie warstwy 

we ny mineralnej

listwa dystansowa

szczelina wentylacyjna

szer. 2,5–5 cm

folia wiatroch onna

uszczelka kauczukowa

pod coko em

ta ma brzegowa

belki stropowe

ta ma brzegowa

uszczelka 

polietylenowa 

pod listw

maskuj c

listwa 

maskuj ca 

zamocowana 

tylko do ciany 

lub tylko 

do sufitu

cokó  drewniany przyklejony lub przybity do ciany

dwie warstwy p yt OSB najlepiej ró nej grub. 

(np. 12 i 18 mm) uk adane na min. 7-cm zak ad 

i sklejone ze sob  – nie mog  by  w aden 

sposób montowane do konstrukcji stropu

twarda we na mineralna grub. 4 cm

deski lub p yta OSB – mog  by  lu no 

przybite do belek stropowych

podk adki z gumy lub filcu 

grub. 1–2 cm

we na mineralna mi kka grub. 5–10 cm

sufit podwieszony na przegubowych zawiasach

posadzka, np. z desek 

pod ogowych

 Izolacja akustyczna stropu betonowego

cokó  drewniany przyklejony lub przybity do ciany

uszczelka kauczukowa pod coko em

ta ma brzegowa

dwie warstwy

p yt OSB

grub. np. 12 i 18 mm

uk adane na zak ad 

i sklejone ze sob

– nie mog  by

mocowane  do konstrukcji stropu

posadzka 

np. z klepek drewnianych

styropian elestyczny 

grub. 30 mm

uk adany 

z przesuni ciem 

spoin

BD11-12_poddasze.indd 46BD11-12_poddasze.indd   46 2008-10-31 12:55:352008-10-31   12:55:35



Adaptacja poddasza

y a si  i dok adnie wype ni a przestrze .

Uk adanie we ny rozpoczyna si  od okapu, 

a ka dy nast pny fragment dok adnie dociska 

do wcze niej zamontowanego, dzi ki czemu 

na po czeniach nie powstaj  mostki termicz-

ne. Pozostawienie mi dzy p ytami izolacyj-

nymi przerw mo e doprowadzi  do zawil-

gocenia p yt gipsowo-kartonowych podczas 

mrozów.

 Izolacja cieplna musi by  zabezpieczo-

na nie tylko foli  paroprzepuszczaln  przed 

przeciekami od góry, lecz tak e paroizola-

cj  – przed nap ywem pary wodnej od do u,

z wn trza domu. 

Izolacja akustyczna
Nowo utworzon  kondygnacj  mieszkaln  po-

winno si  oddzieli  od reszty domu odpo-

wiedni  izolacj  akustyczn .

Lekkie stropy drewniane – wycisza si

we n  mineraln  o g sto ci nie mniejszej ni

80 kg/m3, a podk ad pod posadzk  wykonuje 

si  z dwóch sklejonych ze sob  warstw sklejki 

lub p yt OSB. Wskazane jest równie  wykona-

nie sufitu podwieszanego z dodatkow  war-

stw  izolacji akustycznej.

Ci kie stropy elbetowe, ceglane (Kleina), 

czy g sto ebrowe (Ackerman, Fert, Teriva 

itp.) du o lepiej t umi  d wi ki, dlatego zwy-

kle wystarczy u o y  na nich tzw. pod og

p ywaj c  z izolacj  akustyczn  z p yt z we -

ny mineralnej grubo ci 4 cm lub styropianu 

elastycznego grubo ci 3 cm.

Wentylacja
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

wszystkie pomieszczenia na poddaszu musz

by  wentylowane – nie tylko azienki i kuch-

nie, ale tak e pokoje. W domach z wentylacj

grawitacyjn  trudno ten wymóg zrealizowa ,

poniewa  zwykle w istniej cych kominach 

brakuje rezerwowych przewodów wentyla-

cyjnych. 
REKLAMA

 Izolacja akustyczna stopu Kleina

p yta OSB lub sklejka o grubo ci 

dostosowanej do rozstawu 

legarów i przewidywalnych 

obci e

we na mineralna

grub. 5–10 mm

ta ma 

brzegowa

legary drewniane

cokó  drewniany przyklejony lub przybity do ciany

(wyk adzina stanowi dylatacj )

posadzka np. z wyk adziny 

dywanowej

belki stropowe

keramzyt, mi kka 

lub granulowana 

we na mineralna

podk adka z gumy lub filcu grub. 2 cmp yta ceglana
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Budowa nowych nie stanowi wprawdzie 

problemu, bo wystarczy wyprowadzi  nad 

dach tanie rury plastikowe, które nie zajmu-

j  miejsca i s atwe do zainstalowania i na-

st pnie – ukrycia. Tyle e takie krótkie prze-

wody wentylacyjne nie zapewni  nale ytego 

ci gu, wskutek czego wentylacja grawitacyj-

na na poddaszu b dzie dzia a  g ównie zim ,

a latem – wcale. Aby wentylacja grawitacyjna 

mog a dzia a , d ugo  przewodów nie mo e

by  mniejsza ni  2 m (od wlotu do wylotu), 

a w wielu domach zw aszcza z dachami o nie-

wielkim k cie nachylenia warunek ten mo e

by  bardzo trudny do spe nienia.

Zdecydowanie najlepiej sprawdzi si  na 

poddaszu wentylacja mechaniczna z od-

zyskiem ciep a, czyli z rekuperatorem.

Zastosowanie takiej instalacji jest wskazane 

zw aszcza w domach, w których podczas re-

montu wszystkie stare okna wymieniono na 

nowe, du o bardziej szczelne. W takim bu-

dynku ilo wie ego powietrza nap ywaj -

cego z zewn trz jest niewystarczaj ca i jedy-

nym skutecznym sposobem na odpowiedni

jego wymian  jest wentylacja mechaniczna. 

Je li wyposa ymy j  w rekuperator, umo li-

wi znaczne zmniejszenie wydatków na ogrze-

wanie.

Ogrzewanie
Dobrym sposobem na ogrzewanie poddasze 

jest ogrzewanie cienne i sufitowe. Polega 

ono na przep ywie ciep ej wody wbudowa-

nymi w ciany i sufit rurkami z polietylenu 

albo miedzi. Elementy te umieszcza si  pod 

warstw  wyko czenia.

Wyko czenie
Dziel c poddasze cianami, trzeba pami -

ta , e nie zawsze strop ma dostateczny zapas 

wytrzyma o ci: ci kie ciany mo emy wte-

dy postawi , pod warunkiem e strop zosta

wzmocniony wed ug wskaza  konstruktora. 

 Najcz ciej jednak na poddaszu ustawia 

si ciany szkieletowe pokryte p ytami gipso-

wo-kartonowymi lub gipsowo-w óknowymi. 

ciany takie stawia si  przed wyko czeniem 

skosów. W pokojach mo na zastosowa  zwy-

k e p yty gipsowo-kartonowe, w azience trze-

ba u y  p yt wodoodpornych. 

 W ciankach szkieletowych atwo umie-

ci  instalacj  elektryczn , wodoci gow  czy 

grzewcz , gdy  profile stela a maj  otwory 

umo liwiaj ce prze o enie przez nie przewo-

dów i rur. 

Za najlepsz  kolejno  robót uwa a si

wybudowanie najpierw cian dzia owych 

z p yt gipsowo-kartonowych tak, aby ich gór-

ne zamocowanie zosta o osadzone jak naj-

g biej w pó niejszej zabudowie poddasza, 

a ich konstrukcja by a solidnie zamocowa-

na do konstrukcji dachu. Nast pnie przyst -

puje si  do monta u podsufitki pod wi zara-

mi dachowymi, której p aszczyzn  znacznie 

atwiej wyznaczy  na mniejszych powierzch-

niach, a wi c wówczas, gdy stoj  ju ciany 

dzia owe.

fo
t.

 w
w

w
.r

e
k
u

p
e

ra
to

ry
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 Przestrze  pod dachem warto wykorzysta  na monta  rekuperatora. Dzi ki grubej warstwie we ny 

mineralnej zamontowanej w stropie, praca urz dzenia nie b dzie s yszalna na poddaszu

 Je li mechaniczn  wentylacj  poddasza wypo-

sa ymy w rekuperator, umo liwi to znaczne zmniej-

szenie wydatków na ogrzewanie. Nale y jednak 

pami ta , by oprócz ocieplenia stropu zaizolowa

termicznie równie  przewody wentylacyjne

 Ogrzewanie cienne nadaje si  do zastosowania 

zw aszcza w po czeniu z takimi ród ami ciep a, 

jak kocio  kondensacyjny czy pompa ciep a
fo

t.
 R

o
te

c
h

 Niektóre firmy oferuj  specjalne grzewcze p y-

ty gipsowo-kartonowe z zamontowanymi rurkami 

grzejnymi. Wierzchnia strona takich p yt jest goto-

wa do wyko czenia – malowania, tapetowania lub 

przyklejenia p ytek

fo
t.

 V
a

ri
o

th
e

rm

fo
t.

 R
ig
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fo
t.

 A
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a
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 Montowanie 

wieszaków

 Przykr canie 

p yt g-k

 Spoinowanie 

p yt

fo
t.

 R
ig

ip
s

fo
t.

 R
ig

ip
s

 Mocowanie 

profili do 

wieszaków

 Kolejno  prac podczas wyka czania poddasza 

p ytami g-k
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