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Dachówki to jeden z najstarszych rodzajów pokry  dachowych. 

Stosuje si  je co najmniej od czasów Cesarstwa Rzymskiego, 

a mimo post pu technicznego nadal s  bardzo cenione. 

Decyduj  o tym bardzo dobre w a ciwo ci techniczne, 

uniwersalno  zastosowa , atrakcyjny wygl d oraz 

umiarkowana cena. Dla wi kszo ci inwestorów to idealny 

materia  do krycia dachów. 
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Dachówki ceramiczne i cementowe
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Rodzaje dachówek 
Wszystkie dachówki ceramiczne powsta-

j  z wypalanej gliny. Odmienne s  nie tylko 

ich kszta ty, ale równie  sposób wyko cze-

nia powierzchni. To z kolei powoduje, e ich 

w a ciwo ci oraz cena mog  si  do  znacz-

nie ró ni .

 Dachówki naturalne – inaczej z surowej 

gliny. S  tylko wypalane podobnie jak ce-

g y i dlatego ich powierzchnia jest porowa-

ta, matowa oraz umiarkowanie nasi kliwa. 

W miejscach zacienionych cz sto porasta-

j  je glony lub mchy. Czerwony kolor dachó-

wek uzyskiwany jest w wyniku wypalania. 

Natomiast odcie  oraz jego intensywno

zale y od zwi zków elaza zawartych w gli-

nie. To dlatego wykonane z nich pokrycie 

mo e by  niejednolite pod wzgl dem kolo-

rystycznym. Dla wielu osób to zaleta wiad-

cz ca o naturalno ci wyrobów, ale dla in-

nych wada.

 Dachówki angobowane – ró ni  si  od 

naturalnych tym, e przed procesem wy-

palania pokrywane s  p ynn  glink  z do-

datkiem barwników naturalnych. Dzi ki 

temu ich powierzchnia jest mniej porowa-

ta, co wp ywa na polepszenie w a ciwo ci 

dachówek, np. w znacznie mniejszym stop-

niu s  nara one na porastanie glonami oraz 

mchem. Jednak najwi ksz  zalet  tych wy-

robów jest du a gama uzyskiwanych ko-

lorów. Dachówki angobowane mog  mie

odcie  br zowy, ó ty, czerwony, miedzia-

ny, a nawet czarny. Czasami pokrywane s

dwoma przenikaj cymi si  kolorami ango-

by. To powoduje, e ka dy architekt lub in-

westor ma du e mo liwo ci wyboru dachu 

o najbardziej odpowiednim kolorze.    

 Dachówki glazurowane – po wypaleniu 

s  powlekane bezbarwnym lub kolorowym 

szkliwem i ponownie wypalane. Dzi ki 

temu ich powierzchnia jest g adka i l ni -

ca. To z kolei sprawia, e s  najmniej nasi -

kliwe oraz najbardziej odporne na zabrudze-

nia (w tym porastanie glonami lub mchem). 

Paleta barw tych dachówek jest najwi k-

sza. Kolory mog  by  zbli one do natural-

nych, jak br zowy czy wi niowy, ale tak-

e zupe nie nietypowe, np. b kitny,  zielony. 

Oczywi cie nie wszystkim si  to podo-

ba. Dla wielu osób dachówki te wygl daj

sztucznie i s  nieakceptowane pomimo nie-

w tpliwych zalet technicznych. 

 Dachówki cementowe – tak e wykonu-

je si  z ekologicznych materia ów, czyli ce-

mentu, piasku, wody. Naturalne barwniki 

dodaje si  do masy betonowej i dzi ki temu 

ewentualne uszkodzenia praktycznie s  nie-

widoczne (oczywi cie na u o onym dachu). 

Dachówki te, po uformowaniu i wysezo-

nowaniu w specjalnych komorach, powle-

kane s  farb  akrylow , z tym e pierwsz

warstw  nanosi si  jeszcze na mokr  po-

wierzchni . Powoduje to mocniejsze zwi -

zanie z pod o em, trwalsz  pow ok  i jed-

nolity odcie . Pó niej nak ada si  kolejne 

warstwy farby akrylowej. Technologia ta po-

zwala uzyska  ogromn  gam  barw.

 Dachówki przezroczyste – kiedy  szklane 

(hartowane), ale obecnie najcz ciej akry-

lowe. W a ciwie nie s  u ywane jako sa-

modzielne pokrycie, natomiast stanowi

znakomite uzupe nienie dachówek cera-

micznych lub cementowych. Najcz ciej 

wykorzystuje si  je jako rodzaj tanich wie-

tlików dachowych na nieu ytkowych pod-

daszach. 

W a ciwo ci dachówek
Dachy kryte dachówkami ju  od wieków 

stanowi  dowód nie tylko zamo no ci inwe-

storów, ale te  ich wra liwo ci estetycznej, 

czy dba o ci o bezpiecze stwo mieszka -

ców. Wszystko dzi ki bardzo dobrym pa-

rametrom technicznym dachówek. Przede 

wszystkim s  to wyroby niepalne oraz nie-

zwykle odporne na zmienne warunki at-

mosferyczne. Trzydziestostopniowe mro-

zy, czy pi dziesi ciostopniowe upa y nie 

s  gro ne dla pokrycia. To dzi ki niewiel-

kiej nasi kliwo ci (2% dachówki ceramicz-

ne i 10% cementowe), i mrozoodporno ci 

dochodz cej do 150 cykli, czyli 3-krotnie 

wi kszej od wymaganej oraz niewra liwo-

ci na promieniowanie UV. Do tego trzeba 

doda  du  odporno  na uszkodzenia me-

chaniczne – grad lub przedmioty porwane 

przez wiatr na ogó  nie powoduj adnych 

uszkodze  czy zniszcze . Z kolei dzi ki nie-

wielkim wymiarom dachówek mo liwe jest 

krycie dachów o skomplikowanych kszta -

tach przy minimalnej ilo ci odpadów. Ich 

uniwersalno  polega równie  na tym, e

mo na je uk ada  na dachach o nachyleniu 

po aci od 16 do 75° (zawsze trzeba przestrze-

ga  zalece  producenta). W a ciwie jedy-

n  wad  jest stosunkowo du y ci ar po-

krycia wynosz cy 35–75 kg/ m2. Czasami 

wymusza to projektowanie wi kszych prze-

krojów wi by dachowej, np. w porówna-

niu do pokry  z p yt bitumicznych, które 

wa  3,5 kg/ m2. Jednak du a masa pokrycia 

ma te  swoje plusy. To dzi ki niej doskonale 

t umiony jest ha as powodowany, np. przez 

deszcz czy ruch miejski. 

Parametry techniczne porównywalnych 

dachówek ceramicznych i cementowych s

niemal identyczne, natomiast ró ni  si  one 

cen . I to do  znacznie, poniewa  dachów-

ki cementowe mog  by  ta sze o 15 do 30%. 

G ównie wynika to z ni szych kosztów pro-

dukcji. Po prostu, do wytwarzania dachó-

wek cementowych nie potrzeba tak du ej

ilo ci energii, jak przy wypalaniu wyrobów 

ceramicznych.

Kszta ty i typy dachówek
Rodzaj, czyli typ i kolor dachówek dobie-

ra si  w zale no ci od stylu oraz charak-

teru budynku. Istotna jest równie  forma 

dachu, np. do krycia powierzchni krzywo-

liniowych czy sto kowych nadaj  si  tylko 

nieliczne rodzaje dachówek. Podobnie przy 

renowacji starych budynków, a nawet w no-

wych domach, ale zaprojektowanych np. 

w ulubionym przez wielu inwestorów stylu 
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dworkowym. Trzeba te  pami ta , e nowo-

czesna architektura równie  rz dzi si  swo-

imi prawami i nie ka dy rodzaj dachówki do 

niej pasuje.

Karpiówka – to chyba najbardziej rozpo-

wszechniona i najcz ciej wykorzystywa-

na dachówka (przynajmniej w naszej stre-

fie geograficznej). Od zawsze decydowa y

o tym atwo  produkcji oraz niezbyt wyso-

ka cena. St d widuje si  j  na dachach bar-

dzo wielu domów mieszkalnych, zarówno 

ma ych, jak i du ych. Z kolei dzi ki niewiel-

kim wymiarom liczba przycinanych dachó-

wek jest ma a, a na dodatek mo liwe jest 

krycie dachów o agodnych krzywiznach, 

np. „wolich oczek”. 

Te p askie dachówki (nie licz c zaczepu 

na spodniej stronie) uk ada si  w tzw. ko-

ronk  lub usk . Przy wzorze w koronk  na 

ka dej acie uk ada si  po dwa rz dy da-

chówek, przy czym drugi jest przesuni -

ty o po ow  szeroko ci elementu. Wraz ze 

stosunkowo du ym nachyleniem po aci za-

pewnia to dostateczn  szczelno  pokrycia. 

Natomiast przy kryciu w usk  konieczne 

jest zag szczenie at o po ow  (do rozstawu 

oko o 14 cm). Wtedy na ka dej z nich mocu-

je si  tylko jeden rz d dachówek, przy czym 

ka dy nast pny jest przesuni ty o po ow

szeroko ci dachówki.  Mankamentem tego 

rodzaju pokry  jest du a pracoch onno

oraz znaczny ci ar – nawet 75 kg/m2. Przy 

ogromnej ofercie dachówek zak adkowych 

powoduje to, e obecnie karpiówki znajduj

mniej zwolenników. 

Esówka – lub inaczej holenderka – po-

wsta a w wyniku modernizacji oraz uno-

wocze niania karpiówki. Tak e nie ma 

zamków uszczelniaj cych i mocuje si  j

za pomoc  zaczepu (na spodniej stronie). 

Jednak dzi ki wyprofilowaniu powierzchni 

dachówek na kszta t litery S, styki pozostaj

szczelne i nie trzeba ich przykrywa  kolej-

nym rz dem dachówek. W ten sposób osi -

gni to wiele korzy ci: zmniejszono ci ar 

pokrycia, ograniczono pracoch onno  oraz 
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 Dach kryty dachówk  karpiówk  w tzw. usk . To jeden z niewielu rodzajów 

dachówek, które nadaj  si  do krycia powierzchni krzywoliniowych

 Dach kryty wspó czesn , zak adkow  odmian  dachówki esówki. Jest 

skuteczny nawet przy mniejszych k tach nachylenia dachu

 Dachówka karpiówka uk adana w koronk . Szczególnie atrakcyjnie 

wygl da na po aciach o du ej powierzchni

 Jedno z najbardziej atrakcyjnych pokry  ceramicznych to dachówki 

mnich-mniszka
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Mchy i porosty rozwijaj  si  g ównie na dachach pokrytych gontem bitumicznym lub dachów-

k  ceramiczn  od strony pó nocnej, w miejscach zacienionych. Ich obecno  nie tylko psuje 

estetyk  domu – cho  niektórzy w a ciciele uwa aj , e „spatynowany” dach ma swój urok 

– ale szkodliwie wp ywa na trwa o  pokrycia. Stwarzaj  te  zagro enie przy prowadzeniu 

prac na dachu, gdy  s liskie nawet przy suchej pogodzie. Porosty zatrzymuj  wilgo  oraz 

zanieczyszczenia z powietrza, co sprzyja niszczeniu struktury dachówek – z czasem ich po-

wierzchnia mo e si  z uszcza . Do usuwania mchów i porostów u ywa si rodków chemicz-

nych typu „antymech”, nanoszonych 1–2 razy w roku na poro ni t  po a  dachu. Przy bardzo 

grubej warstwie porostów konieczne b dzie równie  mechaniczne ich usuni cie, najlepiej 

przy u yciu myjki wysokoci nieniowej. Bardziej d ugotrwa e zabezpieczenie przed porasta-

niem mo na osi gn  pokrywaj c dachówki ceramiczne impregnatem do ceramiki.

Czym usuwa  mchy i porosty z dachu?
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cen  pokrycia 1 m2 dachu. A wszystko to je-

dynie kosztem tego, e uk adanie mo liwe 

jest tylko w jedn   stron , czyli od prawej do 

lewej. Mimo wszystko obecnie przegrywaj

rywalizacj  z dachówkami zak adkowymi.

Mnich-mniszka – to dachówki daj ce 

pi kne i bardzo szczelne pokrycie. Zawsze 

by y do  drogie, a ich u o enie wymaga o

du ego nak adu pracy. Mo e dlatego najcz -

ciej mo na je zobaczy  na obiektach sakral-

nych. Jednak znakomicie pasuj  do domów 

jednorodzinnych projektowanych w sty-

lu ródziemnomorskim czy ameryka skie-

go po udnia. 

Pokrycie uk ada si  z dwóch podstawo-

wych elementów: dachówek wkl s ych, tzw. 

mniszek oraz wypuk ych, czyli mnichów. 

Najpierw uk ada si  obok siebie mniszki, 

które tworz  rz dy rynien – od okapu do ka-

lenicy, a nast pnie przerwy pomi dzy nimi 

zakrywa si  mnichami. Dzi ki 5–8 centy-

metrowym zak adom, nawet przy niewiel-

kich nachyleniach po aci, pokrycie jest 

szczelne. Dawniej dachówki te czono za-

praw , ale obecnie zwykle mocuje si  je tyl-

ko za pomoc  gwo dzi lub drutu. Dla mniej 

wymagaj cych inwestorów i architektów 

produkowane s  dachówki zak adkowe imi-

tuj ce mnicha-mniszk . Wtedy zyskuje si

nieco na ci arze, bo s  l ejsze, roboci nie, 

poniewa  szybciej si  je uk ada oraz cenie, 

gdy  s  ta sze. 

Kupowanie dachówek

Koszty elementów uzupe niaj cych przy pokryciach z dachówek cementowych i ceramicz-

nych s  do  wysokie i mo na ich unikn , zast puj c g siory czy dachówki brzegowe obrób-

k  z blachy powlekanej. Oczywi cie odbija si  to negatywnie na estetyce dachu, ale znacz co 

zmniejszy koszty. Nie warto natomiast oszcz dza  na systemowych elementach uszczelnia-

j cych (fartuchach profilowanych, uszczelkach kalenicowych i okapowych), gdy  zapewnia-

j  one optymaln  ochron  przed przenikaniem wody opadowej i zagnie d eniem si  ptaków.

Na czym mo na zaoszcz dzi ?

 Dachówki zak adkowe ceramiczne lub cementowe to najbardziej popularne i po dane rodzaje pokry

dachowych
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 Przyk ady dachówek zak adkowych 

cementowych (z pojedynczym zamkiem) 

i ceramicznych (z zamkiem na dwóch kraw dziach)
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krzywoliniowych czy 

sto kowych nadaj  si

tylko nieliczne rodzaje 

dachówek
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Dachówki ceramiczne to wyroby produkowane z surowców naturalnych, g ównie gliny. 

Zatem w du ej mierze od jej jako ci, sposobu przygotowania, uformowania oraz wypalania 

b dzie zale a a jako  ko cowego produktu. A warto j  sprawdzi  przed zakupem ca ej partii 

materia u. Najlepiej wybra  losowo kilka dachówek i podda  je dok adnym ogl dzinom:

– niedopuszczalne jest jakiekolwiek uszkodzenie zaczepu, 

– miejsca czenia nie mog  mie  wad produkcyjnych (odbi , zgniece ),

– ewentualne odpryski nie mog  by  wi ksze ni  7 mm,

– ró nice wymiarowe (w tym tzw. zwichrowanie) nie mo e by  wi ksze ni  2%.

Warto równie  opuka  dachówki stalowym m otkiem – g uchy i st umiony d wi k wiadczy 

o wadach wyrobu. Powinno si  równie  prze ama  przynajmniej jedn  dachówk . Prze om 

musi by  jednorodny, drobnoziarnisty, bez dziur i uwarstwie , które dyskwalifikuj  ka d

dachówk . Przede wszystkim glina nie mo e by  zanieczyszczona marglem, czyli w gla-

nem wapniowym. Po nawil eniu jego grudki mog  bowiem zwi ksza  swoj  obj to  na-

wet 3,5-krotnie, co nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia, a nawet zniszczenia elementu. 

Co najgorsze, to destrukcyjne dzia anie margla mo e si  ujawni  nawet po 10 latach, w ju

zamieszkanym budynku.

Uwaga! Je li w ród zakupionych dachówek znajd  si  takie, w których wykryjemy wady, 

powinni my je zareklamowa  u producenta – wymieni  na nowe.
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Estetycznie wyko czony dach  kryty dachówkami raczej nie obejdzie si  bez elementów specjalnego przeznaczenia. Oczywi cie nie chodzi tyl-

ko o g siory dachowe, ale przede wszystkim o pozosta e, nietypowe dachówki oferowane przez producentów. Dzi ki nim dach wygl da jed-

nolicie, mo na te  zmniejszy  ilo  obróbek blacharskich. Ale to tylko pozorna oszcz dno , poniewa  specjalne dachówki s  znacznie dro -

sze od standardowych. Zwykle 1 mb takich elementów kosztuje tyle co 1 m2 pokrycia (czasami to warto  tylko jednej dachówki specjalnego 

przeznaczenia).                

Galanteria dachowa

Dachówki zak adkowe – stanowi  naj-

nowsz  generacj  pokry  ceramicznych i ce-

mentowych. Swoj  popularno  zawdzi -

czaj  wyprofilowaniu zamków na bocznych, 

i najcz ciej górnych kraw dziach dachó-

wek. Dzi ki temu pokrycie nie tylko jest 

szczelne przy niewielkich k tach nachy-

lenia dachu (22°), ale tak e atwiej i szyb-

ciej mo na je u o y . Poza tym jest l ejsze 

od pokry  tradycyjnych. Na dodatek da-

chówki te oferowane s  w ogromnej ilo-

ci wzorów i kolorów – od imituj cych kar-

piówk , esówk  i mnicha-mniszk , przez 

marsylk , dachówk  renesansow  czy ro-

ma sk ,  do przypominaj cych upek na-

turalny lub miedzian usk . To istny raj 

dla architektów i inwestorów. A trzeba jesz-

cze pami ta  o najnowszym produkcie, czy-

li dachówkach wielkoformatowych. Na 1 m2

wystarczy ich 6–10 sztuk. A to oznacza jesz-

cze mniejszy ci ar pokrycia oraz znacz-

ne ograniczenie robocizny. Oczywi cie pod 

jednym warunkiem, je li po a  dachu b -

dzie mia a do  du , prost  powierzchni

pozbawion  wszelkich ozdób i elementów 

architektonicznych (lukarn, wietlików, ma-

ych daszków, itp.). W przeciwnym razie ta-

kie pokrycie nie wygl da zbyt atrakcyjnie, 

a oszcz dno ci ekonomiczne staj  si  iluzo-

ryczne. 

fo
t.

 R
u

p
p

 C
e

ra
m

ik
a

fo
t.

 F
C

B

fo
t.

 R
u

p
p

 C
e

ra
m

ik
a

fo
t.

 P
ro

 D
a

c
h

fo
t.

 P
ro

 D
a

c
h

Dachówki do stopni i aw

kominiarskich u atwiaj  bezpieczne 

poruszanie si  nawet po 

za nie onym lub oblodzonym dachu 

Dachówki antenowe 

umo liwiaj  szczelne 

przeprowadzenie 

kabli przez pokrycie 

oraz zamocowanie 

wsporników anten

Dachówki do 

systemów 

przeciw nie nych 

chroni  rynny, 

poniewa  zapobiegaj

osuwaniu si niegu 

z dachu

G siory ko cowe 

lub skrajne maj

zadeklowany jeden 

szczyt 

Dachówki okapowe 

czasami stosuje si  zamiast 

pierwszego dolnego rz du

dachówek zwyk ych 

Dachówki koszowe s u  do 

pokrycia wkl s ego kosza, 

czyli styku po aci dachowych 

przecinaj cych si  pod k tem

G siory uszczelniaj

wszystkie grzbiety dachów 

wielospadowych 

Dachówki po ówkowe 

stanowi  estetyczne 

uzupe nienie, np. przy 

kominach, oknach 

po aciowych itp.

Dachówki mansardowe 

i k towe wykorzystuje 

si  do estetycznego 

czenia pokrycia dachu na 

za amaniach po aci

Dachówki kalenicowe 

–  inaczej pulpitowe, 

s u  do wyko czenia 

górnej kraw dzi dachu 

jednospadowego

Dachówki kraw dziowe 

– inaczej skrajne, boczne, 

szczytowe. Prawe i lewe 

zast puj  obróbki blacharskie 

na kraw dziach po aci 

Dachówki kominkowe 

s  przeznaczone do 

odpowietrzania pionów 

kanalizacyjnych 

Dachówki wentylacyjne 

u atwiaj  swobodny ruch 

powietrza pod d ugimi 

po aciami lub w miejscach 

utrudnionej wentylacji 

pokrycia, np. przy oknach 

dachowych, kominach
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