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Dzia³owe, czyli jakie?
Œcianami dzia³owymi nazywa siê

przegrody wewn¹trz pomieszczeñ, które
nie przenosz¹ ¿adnego obci¹¿enia oprócz
w³asnego ciê¿aru i ciê¿aru rzeczy, które
na nich wisz¹ (obrazów, pó³ek itp.) �.
Pomieszczenia wydzielaj¹ te¿ wewnêtrz-
ne œciany konstrukcyjne. One jednak,
w przeciwieñstwie do œcian dzia³owych
s¹ masywniejsze, bo przenosz¹ obci¹¿e-

nia ze stropów i innych elementów bu-
dynku.

Œciany dzia³owe wznosi siê dopiero
wówczas, gdy zostanie zakoñczona budo-
wa  zewnêtrznych i wewnêtrznych œcian
konstrukcyjnych. Cech¹ œcian dzia³o-
wych jest to, ¿e ich wyburzenie nie ma ne-
gatywnego wp³ywu na trwa³oœæ konstruk-
cji domu.
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Œciany dzia³owe wznosi
siê najczêœciej z tego

samego materia³u,
z jakiego budowany jest
ca³y dom, ale nie jest to

regu³¹. Ich zadaniem jest
wydzielenie lub przedzie-

lenie pomieszczeñ.
Musz¹ byæ trwa³e, solidne

i w miarê mo¿liwoœci,
jak najbardziej

dŸwiêkoszczelne. 
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LEKKIE, CIĘŻKIE
i NAJCIĘŻSZE

Nowy dom buduje siê wed³ug projektu, w którym rozmieszczenie œcian dzia³owych
jest dok³adnie okreœlone. Chc¹c jednak dokonaæ modernizacji domu i dostawiæ lub
przestawiæ œcianê dzia³ow¹, trzeba zwróciæ siê o pomoc do konstruktora. On wyda
opiniê, czy dany strop przeniesie ciê¿ar œciany dzia³owej i jeœli nie, sporz¹dzi pro-
jekt jego wzmocnienia.

� Œcianki dzia³owe musz¹ byæ wytrzyma³e na
tyle, by mo¿na by³o na nich wieszaæ ró¿ne
przedmioty (fot. Rigips)

fot. Knauf



Œciany o konstrukcji
szkieletowej
Elementami noœnymi takich œcian s¹

stela¿e. Wykonuje siê je ze stalowych  pro-
fili UW – zamocowanych poziomo do su-
fitu i do pod³ogi oraz z profili CW, które
montuje siê pionowo, w odpowiednich
odstêpach,  miêdzy dolnym i górnym pro-
filem UW �. Miêdzy pionowymi profila-
mi umieszcza siê p³yty z we³ny mineral-
nej, stanowi¹ce w tym przypadku izolacjê
akustyczn¹. Stela¿e obustronnie ok³ada
siê p³ytami gipsowo-kartonowymi lub
gipsowo-w³óknowymi. P³yty g-k w zale¿-
noœci od potrzeb mog¹ byæ zwyk³e, im-
pregnowane (do ³azienek i innych po-
mieszczeñ mokrych) lub o podwy¿szonej
odpornoœci ogniowej.  P³yty mocuje siê za
pomoc¹ nierdzewnych wkrêtów. Po³¹cze-
nia miêdzy poszczególnymi p³ytami wy-
pe³nia siê taœm¹ lub siatk¹ zbroj¹c¹ i gip-
sow¹ mas¹ szpachlow¹. Stela¿e mo¿na te¿
wykonywaæ z drewna, a zamiast p³yt g-k
lub g-w u¿yæ p³yt drewnopochodnych lub
drewna.  Gruboœæ œcian szkieletowych na
stela¿u stalowym wynosi od 7 do 15 cm,
a tych na stela¿u drewnianym mo¿e byæ
ró¿na, w zale¿noœci od tego jak grube bel-
ki zostan¹ u¿yte do jego budowy i jak gru-
ba bêdzie ich ok³adzina.

Dzia³owe œciany o konstrukcji szkie-
letowej buduje siê przede wszystkim
w domach szkieletowych, gdzie nie robi
siê zazwyczaj dzia³owych œcian murowa-
nych. Czêsto te¿ wznosi siê je w domach
murowanych, zw³aszcza na poddaszach
u¿ytkowych. Poniewa¿ s¹ proste do wyko-
nania, ich budowa nie wi¹¿e siê prawie
z ¿adnymi brudnymi pracami. Stanowi¹
niewielkie obci¹¿enie dla stropów, chêt-
nie wznosi siê je w budynkach remonto-
wanych, gdy zachodzi tam potrzeba prze-
dzielenia jakiegoœ pomieszczenia. 

Œciany szkieletowe z ok³adzin¹ gipso-
wo-kartonow¹ mo¿na wznosiæ w budyn-
kach murowanych dopiero wtedy, gdy zo-
stan¹ ukoñczone wszelkie mokre prace.
Gips ch³onie bowiem wilgoæ i p³yty mog¹
spêcznieæ. Z tego samego powodu, œcian-
ki w ³azienkach i innych pomieszcze-
niach, w których powietrze jest bardzo
wilgotne, powinny byæ budowane ze spe-
cjalnych p³yt wodoodpornych lub z p³yt
gipsowo-w³óknowych.

Zalet¹ œcian szkieletowych, zw³aszcza
tych na konstrukcji stalowej jest to, ¿e
z powodzeniem mo¿na je budowaæ samo-

dzielnie. £atwy jest te¿ ich ewentualny
demonta¿. Koszt takich œcian te¿ nie jest
wysoki.

Œciany szkieletowe z ok³adzin¹ gipso-
wo-kartonow¹ lub gipsowo-w³óknow¹
maj¹ jedn¹ istotn¹ wadê. Ich noœnoœæ jest
ograniczona, a wiêc lepiej nie zawieszaæ
na nich ciê¿kich pó³ek z ksi¹¿kami lub
misek ustêpowych typu „kompakt”, chy-
ba ¿e w trakcie budowy zrobi  siê odpo-
wiednie wzmocnienia stalowego lub
drewnianego stela¿a. P³yty g-k i g-w s¹ te¿
³atwe do przypadkowego uszkodzenia.
Wystarczy mocniej w nie uderzyæ, a robi
siê wgniecenie albo dziura. 
1 m2 œciany szkieletowej wa¿y od 20 do
50 kg (w zale¿noœci od jej gruboœci i u¿y-
tych materia³ów), a ich izolacyjnoœæ
akustyczna waha siê miêdzy 41 a 56 dB.

Œciany z p³yt gipsowych
Stosunkowo lekkie œciany dzia³owe

mo¿na zbudowaæ z p³yt gipsowych, które
przystosowane s¹ do ³¹czenia na pióro
i wpust �. Maj¹ one gruboœæ 6; 8 lub
10 cm. Do murowania u¿ywa siê specjalne-
go kleju gipsowego. Mas¹ gipsow¹ wype³-
nia siê zaœ spoiny miêdzy poszczególnymi
p³ytami. W sprzeda¿y s¹ zwyk³e, bia³e p³y-
ty gipsowe i p³yty zielone, o zwiêkszonej
odpornoœci na wilgoæ, które mo¿na stoso-
waæ w ³azienkach lub pralniach.

P³yty gipsowe charakteryzuj¹ siê do-
syæ s³ab¹ izolacyjnoœci¹ akustyczn¹. Mo¿-
na to jednak zmieniæ, muruj¹c dwuwars-
twowe œciany dzia³owe, w których miêdzy
p³ytami umieszcza siê we³nê mineraln¹.
Koszt wychodzi wówczas wiêkszy, ale izo-
lacyjnoœæ wzrasta dwukrotnie. Pod wzglê-
dem noœnoœci, œciany z p³yt gipsowych
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Kilka s³ów o akustyce
Œciany dzia³owe powinny mieæ dobre

parametry akustyczne. Tylko wówczas s¹
w stanie zapewniæ odpowiedni komfort
mieszkania. Chroni¹ bowiem przed nad-
miernym rozprzestrzenianiem siê ha³asów
miêdzy poszczególnymi pomieszczeniami.

Szczelnoœæ akustyczn¹ zapewnia albo
du¿a masa œcian, albo konstrukcja potrafi¹-
ca niwelowaæ przenoszenie drgañ, czyli
w efekcie rozprzestrzenianie siê dŸwiêków.
Stopieñ izolacyjnoœci akustycznej œcian
danej gruboœci okreœla wskaŸnik normo-
wy RA1 podawany przez producentów ma-
teria³ów budowlanych dla konkretnego
wyrobu. Im wy¿sza jego wartoœæ (w decy-
belach – dB), tym œciana lepiej t³umi ha³a-
sy. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wartoœci de-
klarowane przez firmy s¹ przewa¿nie nieco
zawy¿one. WskaŸnik R’A1 ustalaj¹ one bo-
wiem na podstawie badañ laboratoryjnych,
a nie w wyniku obserwacji dokonanych na
zwyk³ej budowie i to z uwzglêdnieniem
przenoszenia dŸwiêku tak¿e przez stropy
i œciany konstrukcyjne. Aby sprawdziæ, czy
wskaŸnik podany przez producenta bêdzie
spe³nia³ wymagania normy, trzeba go po-
równaæ ze wskaŸnikiem normowym RA1.
Pomo¿e w tym poni¿szy wzór:

R’A1 = RA1 - 2 dB - K
Wartoœæ K (poprawka uwzglêdniaj¹ca

przenoszenie dŸwiêku przez s¹siednie
œciany i stropy) dla œcian murowanych
wynosi od 1 do 5 dB, a dla œcian szkiele-
towych od 0 do 11 dB. 

Minimalna wartoœæ wskaŸnika R’A1
dla œcian miêdzy pokojami wynosi 30 dB
(standard podstawowy i 40 dB (standard
podwy¿szony). Dla œcian miêdzy pokoja-
mi a ³azienkami lub toaletami wartoœci te
wynosz¹ odpowiednio 35 i 45 dB.

Rodzaj materia³u WskaŸnik RA1
[dB]

P³yty gipsowe od 33 do 38
Bloczki z betonu komórkowego od 35 do 44
P³yty z betonu komórkowego od 33 do 40
Pustaki keramzytobetonowe od 38 do 44
Pustaki ceramiczne poryzowane od 39 do 46
Ceg³y pe³ne od 37 do 50
Pustaki szklane od 40 do 45
Bloczki silikatowe od 43 do 56
Ceg³y i kszta³tki silikatowe od 40 do 50

Tabela.1 Przyk³adowe wartoœci
wspó³czynnika RA1 dla ró¿nych
materia³ów œciennych

� Konstrukcjê œcian szkieletowych buduje siê
najczêœciej ze stalowych profili (fot. Rigips)
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przewy¿szaj¹ œciany szkieletowe ob³o¿one
p³ytami g-k lub g-w, ale ustêpuj¹ pod tym
wzglêdem wiêkszoœci œcian murowanych.
Pamiêtaæ te¿ warto, ¿e gips powoduje ko-
rozjê elementów metalowych. Te które
maj¹ mieæ bezpoœredni kontakt z p³ytami
powinny byæ nierdzewne lub zabezpie-
czone antykorozyjnie.

P³yty gipsowe, dziêki du¿ym rozmia-
rom i ma³emu ciê¿arowi, s¹ bardzo wy-
godne i szybkie w monta¿u. Do ich ciêcia
wystarczy zwyk³a pi³a.
1 m2 œciany z p³yt gipsowych wa¿y od 54
do 90 kg.

Œciany z keramzytobetonu
Keramzytobeton tym ró¿ni siê od

zwyk³ego betonu, ¿e kruszywem jest ke-
ramzyt, czyli odpowiedniego rodzaju gli-
na spieniana i spiekana w bardzo wyso-
kiej temperaturze. Jest to materia³ ekolo-
giczny i stosunkowo tani.  Œciany dzia³o-
we buduje siê z keramzytobetonowych
pustaków i p³ytek o gruboœci 9; 10,5;
11,5; 12 i 17 cm �. Do ich murowania na-
daj¹ siê wszystkie rodzaje zapraw.

Keramzytobetonowe œciany dzia³owe
s¹ lekkie i wytrzyma³e. Elementy œcienne
s¹ dosyæ du¿e, a wiêc praca przy ich mu-
rowaniu idzie szybko.
1 m2 œciany keramzytobetonowej wa¿y
od 45 do 93 kg (zale¿nie od jej gruboœci).

Œciany z betonu
komórkowego
Beton komórkowy, zwany te¿ gazobe-

tonem lub potocznie – siporeksem, to be-
ton, który w wyniku dodania proszku lub
pasty aluminiowej zyskuje strukturê ko-
mórkow¹. Aluminium reaguje bowiem
z wapnem zawartym w mieszance betono-
wej i w efekcie wydzielany jest gaz two-
rz¹cy w betonie pêcherzyki. Porowata
struktura sprawia, ¿e jest to materia³ lek-
ki jak te¿ ³atwy w obróbce. Mo¿na go ci¹æ
za pomoc¹ pi³y z hartowanymi zêbami.
£atwo te¿ wy¿³obiæ w nim bruzdy pod
przewody instalacyjne.

Do budowy œcian dzia³owych u¿ywa
siê bloczków o gruboœci od 8 do 18 cm,
odmiany 600, 700 lub 800 � a, b. Blocz-
ki mog¹ mieæ boki g³adkie lub profilo-
wane na pióro i wpust.  Mo¿na te¿ wzno-
siæ œciany dzia³owe z gazobetonowych
p³yt szybkiego monta¿u, których gru-
boœæ wynosi 6, 8 lub 12 cm. Pamiêtaæ
jednak trzeba, ¿e gruboœæ gazobetonowej
œciany dzia³owej nie powinna byæ mniej-
sza ni¿ 11,5 cm �. Elementy gazobeto-
nowe muruje siê najczêœciej na cienk¹
spoinê, u¿ywaj¹c specjalnej zaprawy kle-
jowej. Jest ona dro¿sza ni¿ tradycyjna
zaprawa cementowo-wapienna i wymaga
od murarzy wiêkszej dok³adnoœci. Ale
mo¿na te¿ u¿ywaæ zaprawy cementowo-
-wapiennej.

Wyroby z betonu komórkowego s¹ ta-
nie, ale dosyæ nasi¹kliwe (choæ nie tak
bardzo jak gipsowe) i stosunkowo kruche. 
1 m2 œciany z betonu komórkowego wa-
¿y od 85 do 132 kg (zale¿nie od jej gru-
boœci).
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� Œciany z p³yt gipsowych sa ³atwe w monta-
¿u (fot. Orth-Gipse)

� Keramzytobetonowe pustaki i p³ytki maj¹
brzegi profilowane tak, by mo¿na je by³o ³¹-
czyæ na wpust i wypust, bez wykonywania
spoiny pionowej (fot. Optiroc)

� a, b Œciany dzia³owe z betonu komórkowe-
go ³¹czy siê ze œcianami noœnymi tak¿e za po-
œrednictwem k¹towników metalowych lub profi-
li o przekroju U

� Bloczek z betonu komórkowego do wykony-
wania œcianki dzia³owej (fot. Prevar)

k¹towniki
stalowe

a

b

profil
stalowy

beton
komórkowy



Œciany z ceramiki 
Ze wzglêdu na du¿¹ masê, wznosi siê

je g³ównie na parterze i na stropach ¿el-
betowych, prefabrykowanych lub gêsto-
¿ebrowych, które bêd¹ w stanie prze-
nieœæ ich ciê¿ar. S¹ masywne, lecz dziêki
temu maj¹ dobre w³aœciwoœci akustycz-
ne. Mo¿na te¿ na nich wieszaæ ciê¿kie
przedmioty.

Do budowy œcian dzia³owych u¿ywa
siê w¹skich pustaków i tak zwanych cegie³
modularnych, gruboœci od 9 do 12 cm. S¹
one wygodne w monta¿u i czêsto maj¹ boki
tak wyprofilowane, by mo¿na je by³o ³¹czyæ
na pióro i wpust �. Wówczas, podczas
murowania nie robi siê spoin pionowych
miêdzy pustakami, a jedynie spoiny po-
ziome. Pozwala to zaoszczêdziæ nieco na
zaprawie.

Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê te¿ ce-
g³y kratówki i dziurawki. Zrobione z nich
œcianki maj¹ gruboœæ 12 cm. Murowanie
jest bardziej pracoch³onne ni¿ z pustaków. 

Najciê¿sze, ale te¿ najlepsze pod
wzglêdem akustycznym s¹ ceg³y pe³ne
i dr¹¿one. Buduje siê z nich œcianki o gru-
boœci 12 cm �. Z cegie³ dziurawek i pe³-
nych mo¿na te¿ wznosiæ œciany gruboœci
6,5 cm. Wówczas, jeœli s¹ d³u¿sze ni¿ 5 m,
nale¿y je zbroiæ (co 3 warstwê) prêtami sta-
lowymi œrednicy 6 mm 	. Do wznoszenia
dekoracyjnych œcian nieotynkowanych,
znakomicie nadaj¹ siê ceg³y klinkierowe
i licowe. Mog¹ byæ dr¹¿one – l¿ejsze lub
pe³ne – ciê¿sze. Charakteryzuj¹ siê bardzo
estetycznym wygl¹dem, du¿¹ dok³adno-
œci¹ wykonania oraz bogat¹ kolorystyk¹
(od kremowych, poprzez ró¿ne odcienie
czerwieni i br¹zów, a¿ po niemal czarne).

Ceg³y i pustaki ³¹czy siê na zaprawê ce-
mentow¹ lub cementowo-wapienn¹.

Œcianki dzia³owe mo¿na te¿ wznosiæ
z tak zwanej ceramiki poryzowanej, która
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 Œciany dzia³owe z pustaków szklanych
musz¹ byæ zbrojone (fot. Stefania)

� Œciany dzia³owe z pustaków ceramicznych
lub betonu komórkowego ³¹czy siê ze œcianami
noœnymi za pomoc¹ metalowych kotew, które
wkrêca siê lub wmurowuje w œcianê noœn¹

� Œciany gruboœci 12 cm, z cegie³, ³¹czy siê
ze œcianami noœnymi za poœrednictwem tak
zwanych strzêpi

	 Œciany dzia³owe gruboœci 6,5 cm z cegie³
osadza siê w bruŸdzie wykonanej w œcianie
noœnej i  zbroi co trzeci¹ warstwê

� Œciany z pustaków szklanych to prawdziwa
ozdoba domu (fot. Fidenza Vetroarredo)

Œciany z pustaków szklanych
Pustaki szklane to coraz czêœciej wy-

bierany materia³ na œcianki dzia³owe.
Dostêpna jest ogromna iloœæ ich wzorów
i kolorów. Pustaki s¹ kwadratowe lub
prostok¹tne, bardziej lub mniej prze-
puszczaj¹ce œwiat³o. Ich gruboœæ wynosi
8 lub 10 cm. Mo¿na je murowaæ jak zwy-
k³¹ œcianê, pamiêtaj¹c jednak o prêtach
zbrojeniowych, które musz¹ znaleŸæ siê
miêdzy ka¿d¹  z warstw 
. S¹ te¿ i takie
systemy zabudowy, w których pustaki
umieszcza siê w specjalnej ramie zrobio-
nej z pionowych i poziomych profili. Tu
tak¿e trzeba pamiêtaæ o zbrojeniu. W jed-
nej i drugiej metodzie budowy œcian, pu-
staki ³¹czy siê zapraw¹ cementow¹. Spo-
iny dodatkowo wype³nia siê fug¹, tak¹ sa-
m¹ jak w przypadku p³ytek ceramicz-
nych. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e pusta-
ków siê nie docina. Producenci oferuj¹
w zamian pustaki po³ówkowe, o mniej-
szych wymiarach ni¿ podstawowe. 

Œciany z pustaków szklanych  pozwa-
laj¹ wpuœciæ nieco œwiat³a do pomiesz-
czeñ pozbawionych okien. Najchêtniej
buduje siê je w ³azienkach oraz w koryta-
rzach. Czêsto jednak zyskuj¹ rangê ele-
mentu dekoracyjnego i  wznosi siê je
w kuchniach, salonach lub sypialniach.
Nadaj¹ wówczas pomieszczeniom orygi-
nalny charakter i  zbli¿aj¹ je ku nowocze-
œniejszej stylistyce �. Œciany z pustaków
szklanych s¹ jednak dosyæ drogie i praco-
ch³onne w wykonaniu.
1 m2 œciany wa¿y oko³o 70-90 kg.

kotwa
zamocowana

w spoinie

spoina pozioma
w œcianie

wewnêtrznej

œcianka dzia³owa z pustaków
ceramicznych ³¹czonych na

pióro i wpust

otwory w œcianie,
tzw. „strzêpia”

ceg³y pe³ne

ceg³a dziurawka

zaprawa

prêt zbrojeniowy
co 3. warstwê
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w odró¿nieniu od tradycyjnej ma lepsze
w³aœciwoœci termoizolacyjne. Jednak wyro-
by te s¹ zazwyczaj dro¿sze od zwyk³ych ce-
gie³, kszta³tek i pustaków ceramicznych.

Wyroby ceramiczne mog¹ mieæ klasy
3,5; 5; 7,5;  10;  15 lub 20. Odpowiadaj¹
one wytrzyma³oœci materia³u na œciskanie
i podawane s¹ w MPa.  Poniewa¿ œciany
dzia³owe nie przenosz¹ obci¹¿eñ kon-
strukcyjnych, nie musz¹ byæ wznoszone
z wyrobów najwy¿szej klasy.
1 m2 œciany z pustaków ceramicznych
wa¿y od 90 do 140 kg (zale¿nie od jej
gruboœci);
1 m2 œciany z ceg³y kratówki lub dziu-
rawki wa¿y oko³o 140-190 kg;
1 m2 œciany z ceg³y pe³nej wa¿y oko³o
210-250 kg; 
1 m2 œciany z ceg³y klinkierowej wa¿y od
200 do 280 kg (w zale¿noœci od jej rodzaju).

Œciany z silikatów
Silikaty to wyroby z piasku, wapna

i wody. Zazwyczaj maj¹ bia³y kolor, ale
mog¹ byæ równie¿ barwione.  Dziêki swo-
jej du¿ej masie znakomicie t³umi¹ ha³asy.
Bez obaw mo¿na na nich wieszaæ bardzo
ciê¿kie przedmioty.

Do budowy œcian dzia³owych nadaj¹
siê bloczki dr¹¿one oraz ceg³y pe³ne gru-
boœci 10,5 i 12 cm �. Mo¿na te¿ u¿yæ
bloczków o gruboœci od 6,5 do 25 cm.
Sprzedawane s¹ bloczki o bokach g³ad-
kich oraz tak profilowanych, by mo¿na je
by³o ³¹czyæ na pióro i wpust (bez spoin
pionowych) lub na kieszeñ .  W zale¿-
noœci od wytrzyma³oœci na œciskanie, sili-
katowe elementy mog¹ mieæ klasê 10, 15,
20, 25, 30, 35 MPa.  Zarówno ceg³y,
kszta³tki, jak i bloczki s¹ na tyle dok³ad-
nie wykonane i stabilne wymiarowo, ¿e
mo¿na je murowaæ na zaprawê klejow¹.
Ceg³y jednak najczêœciej muruje siê na
tradycyjna zaprawê cementowo-wapien-

n¹. Cienkie œciany dzia³owe wymagaj¹
zbrojenia co trzeci¹ warstwê.

Wyroby silikatowe to jeden z najtañ-
szych materia³ów budowlanych. Ze
wzglêdu na swój ciê¿ar nie nale¿¹ jednak
do najwygodniejszych w murowaniu.
1 m2 œciany z bloczków silikatowych wa¿y
190-200 kg, z cegie³ silikatowych – 270-280
kg (zale¿nie od gruboœci œciany).                ��
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� Wiele z silikatowych bloczków jest dr¹¿o-
nych, by zmniejszyæ nieco ich masê i u³atwiæ
w ten sposób murowanie. Silikatowe ceg³y
maj¹ bardzo równy kszta³t i zazwyczaj œnie¿-
nobia³y kolor (fot. Silikaty)

 Sposób murowania i zbrojenia silikatowych
bloczków dr¹¿onych

£adne i bez tynku
Œciany dzia³owe z pe³nych cegie³ cera-

micznych, klinkieru lub cegie³ wapienno-
-piaskowych mo¿na pozostawiæ nieotynko-
wane. Jeœli siê je starannie wymuruje,
a spoiny dok³adnie wype³ni zapraw¹, bêd¹
siê prezentowaæ estetycznie i oryginalnie �.
Aby takie „nagie” œciany zabezpieczyæ
przed nadmiernym brudzeniem, mo¿na je
pomalowaæ lakierem bezbarwnym, impre-
gnatem albo farb¹. Warto jednak pamiêtaæ,
¿e nieotynkowane œciany bêd¹ mieæ gorsze
w³aœciwoœci akustyczne.

Firmy

Cegielnia P³oñsk
tel. (23) 662 45 90
Cerabud
tel. (62) 725 32 41
www.cb-cerabud.com.pl
CRH Klinkier
tel. (32) 331 65 00
www.crh-klinkier.pl
Cerpol-Koz³owice
tel. (34) 359 30 77
www.cerpol.com.pl
FCB Wac³aw Jopek
tel. (32) 238 44 50
www.jopek.pl
Grema Ekosystem
tel. (22) 510 36 37
www.grema-ekosystem.pl
IBF
tel. (75) 732 40 31
www.ibf.pl
Knauf
tel. (22) 572 51 00
www.knauf.pl
Leier
tel. (55) 272 32 12
www.leier.pl

Markowicze
tel. (84) 685 19 60
www.markowicze.com.pl
Optiroc
tel. (22) 845 62 24
www.optiroc.pl
Orth-Gipse
tel. (71) 783 76 91
www.orth-gipse.pl
Prefabet Kolbuszowa
tel. (17) 227 14 44
www.prefabet-
kolbuszowa.com.pl
Prefabet Pu³awy
tel. (81) 886 30 86
www.prefabet.pulawy.pl
Prevar
tel. (12) 276 36 11
www.prevar.com.pl
Rigips Polska
tel. (22) 457 14 57
www.rigips.pl
Silikaty Bia³ystok
tel. (85) 675 16 06
www.silikaty.com.pl
Silikaty Teodory
tel. (43) 675 80 01
www.silikaty-teodory.pl

Stefania
tel. (32) 203 00 19
www.stefania.com.pl
Termat Prefabrykacja
tel. (71) 317 23 20
www.termat.pl
Thermoplast
tel. (32) 627 19 82
www.thermoplast.pl
Wienerberger
tel. (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl
Vitrosilicon
tel. (68) 360 07 77
www.vitrosilicon.com.pl
Xella VdB Polska (Silka)
tel. (61) 866 68 44
www.xella.pl
Xella beton komórkowy Polska 
tel. (22) 573 20 00
www.xella.pl
Zak³ady Silikatowe
„¯ytkowice”
tel. (52) 621 00 65
www.silikaty-zytkowice.com.pl

– ceramika tradycyjna: 
pustaki, ceg³y modularne i kra-
tówki – 18-47 z³/m2; 
ceg³y pe³ne – 20-60 z³/m2;
ceg³y dziurawki – 24-58 z³/m2; 
klinkier – 94-234 z³/m2; 

– ceramika poryzowana:
pustaki – 28-43 z³/m2;
ceg³y kratówki – 31-47 z³/m2;

– silikaty: 
bloczki – 17-65 z³/m2; 
ceg³y – 20-46 z³/m2;

– keramzytobeton: 
pustaki – 30-40 z³/m2;

– pustaki szklane – 260-500 z³/m2;
– p³yty g-k – 32-113 z³/m2;
– p³yty g-w – 71-123 z³/m2;
– beton komórkowy: 14-41 z³/m2.

œciana z silikatów
(bloczków wapienno-piaskowych)

drabinka
zbrojeniowa

Orientacyjne ceny 1 m2 œcian dzia³owych z ró¿nych materia³ów:

� Œciany nieotynkowane najtaniej wykonaæ
z cegie³ silikatowych (fot. Silka)

Niekoniecznie do sufitu
Œciany dzia³owe nie zawsze musz¹ dzie-

liæ dom na konkretne pomieszczenia. Mog¹
tylko czêœciowo przegradzaæ wnêtrza lub, ja-
ko niewysokie murki, wytyczaæ strefy o ró¿-
nym przeznaczeniu. Dziêki takim nie siêga-
j¹cym do sufitu œcianom, pomieszczenie,
mimo ¿e przedzielone, wci¹¿ pozostaje jed-
n¹ du¿¹ przestrzeni¹.  
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