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Wiêcej zalet ni¿ wad
W stosunku do sufitów przyklejanych,

podwieszany ma jedn¹ wadê: obni¿a po-
mieszczenie o co najmniej 15 cm. Co zresz-
t¹ nie zawsze jest wad¹. Czasem takie obni-
¿enie korzystnie wp³ywa na proporcje, np.
d³ugiego i w¹skiego przedpokoju, którego
nadmierna wysokoœæ wynika tylko z tego,
¿e taka jest w innych pomieszczeniach.

Ponadto, sufit taki jest doœæ ciê¿ki. Za-
le¿nie od gruboœci ok³adziny, 1 m2 wa¿y od
10 do nawet ponad 20 kg. Nie jest to obci¹-
¿enie, mog¹ce zagra¿aæ stropowi, z jakim
na ogó³ mamy do czynienia w nowym do-
mu jednorodzinnym. Niemniej jednak fa-
chowcy zalecaj¹, aby przed zdecydowa-
niem siê na sufit podwieszany upewniæ siê,
czy strop jest wystarczaj¹co wytrzyma³y.

Prócz tego sufit podwieszany ma sa-
me zalety. Pozwala pomieszczenie wyci-
szyæ i dodatkowo zaizolowaæ cieplnie.
W przestrzeni nad nim mo¿na poprowa-
dziæ ró¿ne instalacje; szczególnie jest to
korzystne w przypadku przewodów wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych, œrednicy
zwykle kilkunastu centymetrów. Cieñsze,
ale tak¿e k³opotliwe, s¹ przewody central-
nego odkurzania. Podwieszenie sufitu po-
zwala swobodnie kszta³towaæ wygl¹d tego
elementu wnêtrza. Mo¿na w nim umie-
œciæ zlicowane oprawy oœwietleniowe,
tzw. skajlajty czyli luki oœwietleniowe,
œwietliki (od angielskiego sky – niebo, li-
ght – œwiat³o), atrakcyjne estetycznie i wy-
godne. W razie u¿ycia p³ytek a¿urowych,
stanowi¹cych sk¹din¹d jedno ze skutecz-
niejszych rozwi¹zañ obni¿aj¹cych poziom
ha³asu, oœwietlenie – punktowe lub œwiet-
lówkowe – mo¿e byæ umieszczone nad po-
ziomem sufitu. Dochodz¹ca do wnêtrza
iloœæ œwiat³a wystarcza, by swobodnie da³o
siê przy nim czytaæ, a zarazem jego Ÿród³o
pozostaje nierozpoznawalne.
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Sufit podwieszany jest
jedn¹ z atrakcyjniejszych
form wykoñczenia wnê-
trza, alternatywnych wo-
bec zwyk³ego tynkowania.
Mo¿na pod nim ukryæ ró¿-
ne przewody instalacyjne,
mo¿na te¿ „odnowiæ”
zniszczon¹ powierzchniê
stropu – czyli ukryæ
uszkodzenia tynku lub
pow³oki malarskiej.

PŁYTY
nad g³ow¹

S u f i t y  z  p ł y t  i  k a s e t o n ó w
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Wa¿nym obszarem zastosowañ sufi-
tów podwieszanych jest ochrona przeciw-
po¿arowa. Szczególne znaczenie ma ona
w przypadku stropów drewnianych.
Niektórzy producenci takie w³aœnie wy-
korzystanie tego rozwi¹zania uwa¿aj¹ za
podstawowe. Oczywiœcie, jeœli sufit ma
pe³niæ tak¹ funkcjê, musi byæ wykonany
z p³yt ognioodpornych (impregnowa-
nych), a w pomieszczeniu mokrym, jak
pokój k¹pielowy – tak¿e wodoodpornych.

Niektóre systemy nadaj¹ siê do sufi-
tów podwieszanych na zewn¹trz, co jed-
nak w budownictwie jednorodzinnym
spotyka siê rzadko; jednym z nielicznych
przyk³adów jest weranda ze œcianami roz-
suwanymi na ciep³¹ czêœæ roku.

Sufit podwieszany sk³ada siê z dwóch
podstawowych elementów: konstrukcji
noœnej (rusztu) oraz ok³adziny. Nale¿y tu
wyró¿niæ dwa rodzaje: sufit z ok³adzin¹
z p³yt g-k lub g-w oraz kasetonowy (z ele-
mentami kwadratowymi) lub panelowy
(z prostok¹tnymi) �.

Z ok³adzin¹ p³ytow¹
W tym przypadku ruszt stanowi¹ naj-

czêœciej stalowe profile sufitowe typu CD
60×27 mm �. Pierwsza litera symbolu
oznacza, ¿e maj¹ przekrój w kszta³cie lite-
ry C – w tym wypadku jest to przekrój

prostok¹ta o nieco zaokr¹glonych k¹tach,
otwartego przez wyciêcie œrodkowej czê-
œci jednego z d³u¿szych boków. Druga li-
tera pochodzi od niemieckiego Decke =
strop; okreœla to przeznaczenie profila.
Pierwsza liczba oznacza szerokoœæ w mm,
druga – wysokoœæ. Otwart¹ stron¹ s¹ skie-
rowane do góry. W pomieszczeniu w¹-
skim, np. w korytarzu, wystarcza szereg
profili rozmieszczonych równolegle,
w odstêpach takich, by styki p³yt wypada-
³y na nich – zwykle na co drugim lub co
trzecim. W innych pomieszczeniach
z profili uk³ada siê kratownicê. Rozró¿nia
siê w niej profile g³ówne, mocowane do
stropu, oraz poprzeczne, w pewnych roz-
wi¹zaniach zwane noœnymi (o czym ni-
¿ej).

Profile g³ówne mocuje siê do stropu
za poœrednictwem wieszaków o d³ugoœci
regulowanej, co umo¿liwia regulacjê wy-
sokoœci podwieszenia – konieczn¹, aby
mo¿na by³o wszystkie profile dok³adnie
zlicowaæ, czyli aby ich powierzchnie le¿a-
³y w tej samej p³aszczyŸnie. Ewentualne
niewielkie jej odchylenia od poziomu,
choæ niepo¿¹dane, s¹ mniej szkodliwe.
Natomiast wszelkie niedok³adnoœci zlico-
wania spowoduj¹ pofalowanie powierzch-
ni gotowego sufitu. Dlatego konstrukcji
wieszaków warto poœwiêciæ nieco uwagi.
Najczêœciej stosuje siê dwa ich typy �.

Jeden nazywa siê zwykle rozprê¿nym;
w u¿yciu s¹ te¿ inne jego nazwy. Jego ele-
mentem regulacyjnym jest pasek sprê¿y-
stej blachy, którego czêœci dolna i górna,
zaopatrzone w okr¹g³e otwory, s¹ skoœnie
odgiête w tê sam¹ stronê. Czêœci¹ œrodko-
w¹, prost¹, jest zamocowany do p³asko-
wnika, którego stopka utrzymuje siê
w profilu sufitowym. Przez otwory prze-
tyka siê prêt stalowy, u góry zakoñczony
oczkiem, poprzez które mocuje siê go do

stropu. Kiedy koñce paska ugnie siê moc-
niej, zwykle palcami, prêt przesuwa siê
przez ich otwory swobodnie. Puszczone,
wyprostowuj¹ siê i prêt zostaje w nich za-
kleszczony. Mo¿na go w elemencie sprê¿y-
nuj¹cym przesuwaæ o u³amki milimetra.
Precyzja regulacji d³ugoœci, a wiêc i wyso-
koœci zawieszenia profila, jest pe³na.

Drugi wieszak, noniuszowy, a¿ takiej
precyzji nie umo¿liwia. Jego górna czêœæ
ma postaæ profila o przekroju U. Przesu-
wa siê w obejmuj¹cym go profilu C czêœci
dolnej. Podobnie przesuwa siê noniusz –
st¹d nazwa wieszaka. W bocznych ramio-
nach k¹towników znajduj¹ siê rzêdy
otworów. Przetyka siê przez nie zatyczki,
które ustalaj¹ ich wzajemne po³o¿enie
i d³ugoœæ wieszaka. W odró¿nieniu od
wieszaka rozprê¿nego mo¿e to nast¹piæ
nie w dowolnym punkcie, lecz tylko ze
skokiem odpowiadaj¹cym odleg³oœci miê-
dzy otworami. Jednak¿e dok³adnoœæ regu-
lacji a¿ taka, ¿eby te milimetrowe prze-
skoki mia³y znaczenie, rzadko jest wyma-
gana. Wieszak noniuszowy natomiast jest
znacznie wygodniejszy w u¿yciu.

Wieszaki nale¿y mocowaæ do stropu
przy u¿yciu kotew metalowych. Zastoso-
wanie ko³ków rozprê¿nych z tworzywa
sztucznego grozi odpadniêciem sufitu
przy nawet niewielkim po¿arze: nagrzany
plastik miêknie i nic wkrêtów nie trzyma.

Poprzeczne profile kratownicy mo¿na
mocowaæ do wzd³u¿nych na dwa sposoby.
Prostszy polega na utworzeniu z nich dru-
giej warstwy (ruszt dwuwarstwowy) �.
Nazywamy je wówczas profilami noœny-
mi. Do nich bowiem bêd¹ mocowane p³y-
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� Schematyczne pokazanie ró¿nicy miêdzy sufitem podwieszanym z p³yt g-k lub g-w (u góry) a ka-
setonowym lub panelowym (u do³u)

� Profil CD

� Popularne rodzaje wieszaków
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ty ok³adziny. Do profili g³ównych s¹ pod-
wieszone na ³¹cznikach zwanych krzy¿o-
wymi. £¹cznik taki to pasek blachy, sze-
rokoœci takiej jak szerokoœæ otwartego ra-
mienia profila sufitowego, wygiêty
w kszta³t litery U, z koñcami odpowied-
nio rozszerzonymi. £¹cznik nak³ada siê
„dnem” na profil warstwy górnej. Na jego
rozszerzonych koñcach, znajduj¹cych siê
wówczas poni¿ej niej, opr¹ siê wygiête do
wewn¹trz czêœci profili warstwy dolnej.
Najproœciej jest wprowadziæ je na miejsce
przez wsuniêcie. To jednak mo¿liwe jest
tylko tam, gdzie jest wystarcz¹jco du¿o
miejsca na cofniêcie profila. Na wiêkszo-
œci powierzchni nie wchodzi to w rachubê.
Trzeba wiêc profil nasun¹æ na ³¹cznik jed-
n¹ stron¹, a nastêpnie drug¹ docisn¹æ. Po
zaokr¹glonej krawêdzi ³¹cznika wœlizgnie
siê on i zatrzaœnie we w³aœciwej pozycji.

£¹cznik zapewnia mo¿liwoœæ swo-
bodnego przesuwania profili w obu war-
stwach. Mo¿na wiêc dowolnie dobieraæ
odstêpy elementów kratownicy.

W drugim sposobie profile noœne le¿¹
w jednej p³aszczyŸnie z g³ównymi (ruszt
jednowarstwowy) �. Trzeba je poci¹æ na
odcinki odpowiedniej d³ugoœci i po³¹czyæ
za poœrednictwem ³¹czników, oczywiœcie
innego typu ni¿ przy ruszcie dwuwar-
stwowym. Jednym z czêœciej u¿ywanych
jest ³¹cznik poprzeczny: p³aski krzy¿
z blachy, z odgiêtymi do do³u skrzyde³ka-
mi, wsuwanymi pod górne krótkie œcian-
ki profili C. Ten ruszt jest mechanicznie
mniej wytrzyma³y ni¿ dwuwarstwowy
oraz ¿mudniejszy w przygotowaniu; wy-
maga ciêcia profili na odcinki z wzglêdnie
du¿¹ dok³adnoœci¹. Jego zalet¹ natomiast
jest, ¿e mniej siê traci z wysokoœci po-
mieszczenia, przy tej samej przestrzeni
nad sufitem.

Rozmieszczenie punktów mocowania
i profili zale¿y g³ównie od gruboœci ok³a-
dziny. Konkretne wartoœci s¹ zwykle po-
dane w opisach fabrycznych. Np. w syste-
mie D112 firmy Knauf dla ok³adziny
z p³yt g-k gruboœci 15 mm przewiduje siê
rozstaw punktów mocowania 75 cm, od-
stêpy zaœ miêdzy profilami g³ównymi
100 cm. Przy ok³adzinie z dwóch warstw
p³yt gruboœci 12,5 mm rozstaw punktów
mocowania zmniejsza siê do 70 cm, a przy
dwuwarstwowej ok³adzinie 18+15 mm
rozstaw ten wynosi 60 cm, odstêpy zaœ
miêdzy profilami noœnymi – 75 cm. We
wszystkich trzech przypadkach rozstaw
profili noœnych wynosi 40 cm. Na stan-
dardow¹ szerokoœæ p³yty, 120 cm, wypa-
daj¹ zatem trzy takie profile: dwa w czêœci
œrodkowej i dwie „po³ówki” przy krawê-
dziach. Drugie „po³ówki” tych profili
skrajnych s¹ przeznaczone do mocowania
p³yt s¹siednich.

Podobne rozstawy podaj¹ inni produ-
cenci systemów suchej zabudowy.

Ruszt noœny ³¹czy siê ze œcianami
bocznymi przy u¿yciu profili U, obwodo-
wo zamocowanych do œcian na odpowied-
niej wysokoœci  i na ca³ym obwodzie jed-
nakowej; w przeciwnym razie nie mog³y-
by s³u¿yæ do mocowania p³yt ok³adzino-
wych. W ruszcie jednowarstwowym k³o-
potu nie ma, bo wszystkie koñce profili
znajduj¹ siê na jednakowej wysokoœci,
koñce wszystkich wsuwa siê wiêc po pro-
stu w profile U. W dwuwarstwowym pro-
file le¿¹ na dwóch wysokoœciach. W profi-
le U zatem wsuwa siê tylko koñce profili
noœnych. G³ówne natomiast siê na nich
opiera �.

P³yty mocuje siê do profili wkrêta-
mi, tak samo jak w przypadku œcian
dzia³owych. Poprzeczne spoiny s¹siadu-
j¹cych pasów powinny siê mijaæ, najle-
piej o po³owê d³ugoœci p³yt. W ok³adzi-
nach dwuwarstwowych tak¿e spoiny
warstwy drugiej powinny mijaæ siê ze
spoinami warstwy pierwszej. Wa¿ne jest
w³aœciwe rozplanowanie p³yt. W odró¿-
nieniu od œcian dzia³owych, w których
jest to dopuszczalne, w suficie nie nale-
¿y stosowaæ w¹skich pasów p³yty. Bywa
jednak, ¿e szerokoœæ pomieszczenia
o kilka czy kilkadziesi¹t centymetrów
przekracza wielokrotnoœæ szerokoœci
p³yty. Mamy tu dwa rozwi¹zania. Albo
p³yty ca³e przesun¹æ tak, aby po obu
stronach pozosta³y do wype³nienia pasy

szerokoœci „resztówki” plus po³owa sze-
rokoœci p³yty ca³ej, albo zmieniæ kieru-
nek uk³adania p³yt z wzd³u¿nego na po-
przeczny �. Wa¿ne, ¿eby to dok³adnie
rozplanowaæ przed przyst¹pieniem do
pracy. Od tego uk³adu bowiem zale¿y
rozmieszczenie profili rusztu (na nich
musz¹ wypadaæ styki p³yt), a wiêc
i punktów mocowania do stropu.
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� Fragment rusztu jednowarstwowego

� Oparcie profili CD na przyœciennych
profilach U

� Uk³ady p³yt na suficie: po lewej niew³aœci-
wy (w¹ski pasek przy œcianie) oraz dwa roz-
wi¹zania poprawne

� Fragment rusztu dwuwarstwowego



Styki p³yt wykañcza siê tak samo jak
w œcianach dzia³owych. Po pomalowaniu
sufit jest g³adk¹ p³aszczyzn¹.

Mamy wiêc nastêpuj¹cy schemat prac:
rozplanowanie uk³adu – osadzenie wiesza-
ków w stropie – wytyczenie wysokoœci sufi-
tu – zamocowanie profili U na œcianach –
zmontowanie i zlicowanie rusztu – przy-
krêcenie p³yt – wykoñczenie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e opisaliœmy tu tyl-
ko rozwi¹zania najpospolitsze w standar-
dowych wersjach. Sam zestaw akcesoriów
jest znacznie bogatszy. Niektóre s¹ pokaza-
ne na rysunku �. Nale¿a³oby choæby
wspomnieæ o wieszaku ES, którego ramio-
na odgina siê na potrzebnej wysokoœci, aby
na nich oprzeæ górne „paski” profili CD.
U³atwiaj¹ to perforacja i z¹bkowanie, wi-
doczne na ramionach. Te wieszaki, tanie
i proste w u¿yciu, s¹ do sufitów o niskim
przeœwicie chêtnie stosowane przez wpraw-
nych wykonawców. Z powodów monta¿o-
wych z kolei dogodne w u¿yciu s¹ wieszaki
obrotowe, ze stopkami wygiêtymi w kszta³t
niepe³nej elipsy. Do profili CD wsuwa siê
je od góry w po³o¿eniu wê¿szym, a nastêp-
nie obraca. Do prostego ³¹czenia profili CD
na d³ugoœci s³u¿¹ ³¹czniki wzd³u¿ne.

Ca³kiem pominêliœmy ruszt z ³at
drewnianych. Obecnie bowiem stosuje siê
go bardzo rzadko. Z jednej strony drewno
jest trudniej dostêpne i dro¿sze, a ponad-
to wymaga specjalnych zabiegów ochron-
nych. Z drugiej zaœ bogaty zestaw akceso-
riów, o którym wspomnieliœmy, powodu-
je, ¿e praca z rusztem metalowym jest
znacznie ³atwiejsza.

Zatrzymamy siê natomiast na innej
interesuj¹cej konstrukcji – suficie ³uko-
wym. Jego konstrukcja noœna, tak jak
w wypadku p³askiego, mo¿e byæ dwu- lub
jednowarstwowa.

Do tej pierwszej trzeba na specjalnej
maszynie, giêtarce, odpowiednio uformo-
waæ profile g³ówne 	. Do nich ju¿ stan-
dardowo mocuje siê profile noœne. Druga
konstrukcja sk³ada siê z samych tylko no-
œnych profili CD, zawieszanych na odpo-
wiednio ró¿nej d³ugoœci wieszakach. Nie
trzeba korzystaæ z giêtarki, ale monta¿
jest trudniejszy, m.in. dlatego, ¿e do umo-
cowania nachylonych profili trzeba stoso-
waæ specjalne rozwi¹zania.

£ukowato trzeba te¿ uformowaæ p³y-
ty sufitowe. Istnieje tu kilka mo¿liwoœci.

Firma Rigips wytwarza specjalne
giêtkie p³yty gipsowe Riflex gruboœci
6 mm. W wypadku ³uku wklês³ego mo¿na
przy ich u¿yciu uzyskaæ promieñ krzywi-
zny 60 cm. W uk³adzie pokazanym na ry-
sunku oznacza to, ¿e przy takiej w³aœnie
wysokoœci ³uku odleg³oœæ jego koñców
wynosi 120 cm. Firma Knauf dostarcza
kszta³tki giête na mokro o promieniu
krzywizny 30 cm.

Na ogó³ potrzebujemy krzywizn
znacznie ³agodniejszych. Mo¿na je uzy-
skaæ przez giêcie p³askich p³yt g-k, na su-

cho lub na mokro. W tym pierwszym
przypadku wystarczy je zamocowaæ na
odpowiedniej formie i tak pozostawiæ na
24 godziny. Giêcie na mokro jest bardziej
skomplikowane, ale pozwala uzyskaæ
wiêksze krzywizny.

Interesuj¹cym rozwi¹zaniem s¹ krzy-
wizny ³amane. Uzyskuje siê je przez pona-
cinanie p³yty g-k z jednej strony tak, by nie
uszkodziæ kartonu z drugiej. Po wygiêciu
do po¿¹danej postaci powstaj¹ rowki
o przekroju litery V. Wype³nia siê je szpa-
chlówk¹ gipsow¹. Przy ponacinaniu bar-
dzo gêstym uzyskuje siê powierzchniê nie-
wiele ró¿ni¹c¹ siê od giêtej.

Kasetonowe i panelowe
W sufitach tego typu ruszt tworz¹

specjalne metalowe profile noœne, najczê-
œciej z ocynkowanej blachy stalowej 
.
Jej kilkucentymetrowy pas jest u góry
wzmocniony zamkniêtym profilem
o przekroju kwadratowym, u do³u zaœ za-
koñczony poprzeczn¹ stopk¹. W przekro-
ju przypomina to szynê kolejow¹, tyle ¿e
z kwadratow¹ czêœci¹ jezdn¹. Pas piono-
wy jest zaopatrzony w szereg otworów,
przez które przewleka siê zaczepy ele-
mentów mocuj¹cych do stropu. Jak
w przypadku sufitów p³ytowych, d³ugoœæ
tych wieszaków jest regulowana.

Na stopkach profili noœnych opiera
siê elementy ok³adzinowe. Najbardziej
rozpowszechnione s¹ kasetony, czyli kwa-
draty o wymiarach 60×60 cm. Stosuje siê
te¿ panele, czyli elementy prostok¹tne,
o wymiarach np. 60×120 cm, 30×200 cm.
Odpowiednio do wymiarów tych elemen-
tów rozplanowuje siê siatkê rusztu. Roz-
staw profili, co oczywiste, musi dok³adnie
odpowiadaæ wymiarom kasetonów czy
paneli.
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 Ruszt do sufitu kasetonowego lub panelowego

� Przyk³ady akcesoriów dodatkowych, od le-
wej: wieszak ES, wieszak obrotowy ze sprê-
¿yn¹, ³¹cznik wzd³u¿ny

	 Konstrukcja sufitu ³ukowego z rusztem
dwuwarstwowym (wg Rigips); w kó³ku przy-
k³ad mocowania profila noœnego w ruszcie
jednowarstwowym

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl
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Wybór materia³u, z jakiego s¹ wyko-
nane te elementy, zale¿y od oczekiwañ es-
tetycznych i technicznych (odpornoœæ
ogniowa, t³umienie dŸwiêków). Jest on
szeroki. Mo¿na go przeœledziæ na przyk³a-
dzie oferty firmy AMF Mineralplatten
GmbH, w Polsce znanej pod nazw¹ Ther-
matex, pochodz¹c¹ od jednego z jej pro-
duktów.

P³yty z prasowanej we³ny mineralnej
cechuj¹ siê odpornoœci¹ ogniow¹ (klasyfi-
kowane jako niepalne i niezapalne) oraz
na dzia³anie wilgoci, jak te¿ korzystnymi
w³aœciwoœciami dŸwiêkowymi – wysok¹
izolacyjnoœci¹ (t³umienie odg³osów po-
chodz¹cych z zewn¹trz) i dobrym poch³a-
nianiem (wyciszanie dŸwiêków powstaj¹-
cych w pomieszczeniu). Po¿¹dan¹ estety-
kê wnêtrza uzyskuje siê przez barwienie
oraz fakturê (od lustrzanie g³adkiej, przez
perforowan¹, po p³ytki a¿urowe).

Elementy z prasowanych stru¿yn
drewnianych z domieszk¹ zaprawy ce-
mentowej s¹ odpornej na wilgotnoœæ (do
100%). Mo¿na je wiêc stosowaæ nie tylko
np. w saunie, ale tak¿e w zadaszonej prze-
strzeni otwartej. Pod wzglêdem odporno-
œci ogniowej s¹ klasyfikowane jako palne
i niezapalne. Poch³anialnoœæ dŸwiêkowa
zale¿y od rodzaju perforacji powierzchni
p³ytek. Jej wspó³czynnik NRC (angielskie
Noise Reduction Coefficient – wspó³czyn-
nik redukcji szumów) osi¹ga wartoœæ na-
wet 0,75 (bardzo dobra poch³anialnoœæ
dŸwiêku). Oferowane s¹ dwie grupy p³y-
tek: dekoracyjna i u¿ytkowa. Wœród tych
pierwszych, dostêpne s¹ wszelkie kolory,
w tym zmieniaj¹ce siê zale¿nie od k¹ta

oœwietlenia oraz „anielskie w³osy”, z zary-
sem linii przebiegaj¹cych swobodnie.

P³ytki z blachy stalowej lub alumi-
niowej, warstwowo po³¹czonej z we³n¹
mineraln¹, ³¹cz¹ zalety obu tych materia-
³ów. W domu jednorodzinnym trudno
jednak pogodziæ zimny, stechnicyzowany
charakter takiego sufitu z oczekiwanym
przyjaznym wystrojem wnêtrza.

Estetykê, niski koszt, wytrzyma³oœæ
mechaniczn¹, odpornoœæ wilgotnoœciow¹
i ogniow¹ ³¹cz¹ kasetony wykonane w tra-
dycyjnej technice z p³yty g-k, wzbogaco-
nej o element a¿uru �. S¹ odporne na
dzia³anie wilgotnoœci wzglêdnej do 70%.
Nie nadaj¹ siê wiêc do pomieszczeñ mo-
krych. Pod wzglêdem odpornoœci ognio-
wej s¹ zaklasyfikowane do klasy „nieza-
palne”. Poch³anialnoœæ dŸwiêków zale¿y
od stopnia i kierunku perforacji po-
wierzchni. Im wiêcej otworów, tym mniej
dŸwiêków zostaje odbitych. Przy po-
wierzchni g³adkiej wspó³czynnik NRC
wynosi 0,1, jest to wiêc p³ytka odbijaj¹ca.
W wersji a¿urowej, z warstw¹ w³ókniny
akustycznej (flizeliny) na stronie spodniej
siêga 0,7, czyli mamy do czynienia z p³yt-
k¹ poch³aniaj¹c¹ dŸwiêki.

P³ytki a¿urowe daj¹ dodatkowo mo¿-
liwoœæ zastosowania oœwietlenia nadsufi-
towego, wspomnianego na wstêpie, a tak-
¿e mog¹ byæ wykorzystane jako nawiewne
elementy instalacji wentylacyjnej, popro-
wadzonej miêdzy sufitem i stropem.

Krawêdzie kasetonów czy paneli mu-
sz¹ byæ dostosowane do ³¹czenia z noœny-
mi elementami rusztu. Istnieje tu kilka
mo¿liwoœci �.

P³ytki mog¹ mieæ krawêdzie proste.
Opieraj¹ siê nimi na stopkach profili.

Siatka tych profili zatem jest dobrze wi-
doczna pod p³aszczyzn¹ sufitu. W przy-
padku krawêdzi opuszczonej, czyli boku
kasetonu jakby ze schodkiem, stopki pro-
fili pozostaj¹ widoczne, ale s¹ wpuszczone
w g³¹b sufitu. Bardziej dekoracyjnie
te rowki wygl¹daj¹, jeœli dolna ich kra-
wêdŸ jest skoœnie œciêta (krawêdŸ opusz-
czona sfazowana).

Stopki profili mog¹ byæ skryte ca³ko-
wicie. W jednym z rozwi¹zañ w krawê-
dziach p³yt s¹ wyfrezowane wpusty (row-
ki), którymi nasuwa siê kaseton czy panel
na stopkê profila noœnego. Zostaje zatem
zamocowany na sta³e: nie ma mo¿liwoœci
ruchu ani w dó³, ani w górê. Dolne jego
krawêdzie s¹ zwykle zukosowane (sfazo-
wane). Na suficie zatem powstaje siatka
rowków o przekroju trójk¹tnym. Przy-
k³ad ten jest zilustrowany na � jako pra-
wy w górnym rzêdzie.

W trzech opisanych typach krawêdzie
stykaj¹cych siê elementów s¹ takie same.
W czwartym jedna ma frez na stopkê pro-
fila, a jej czêœæ dolna jest wysuniêta tak,
by tê stopkê przykrywa³a ca³kowicie. Sty-
kaj¹cy siê z ni¹ bok elementu s¹siedniego
ma krawêdŸ opuszczon¹. Opiera siê wiêc
tylko na stopce. Konstrukcja noœna jest
wiêc skryta, odwzorowuje j¹ tylko siatka
rowków (dolne krawêdzie profili s¹ sfazo-
wane), a zarazem istnieje mo¿liwoœæ wyj-
mowania kasetonów czy paneli, kiedy po-
trzebny jest dostêp do przestrzeni nad su-
fitem.                                                     �

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów p³yt i kasetonów oraz orientacyjne ceny
wybranych produktów podajemy w rubryce
Info rynek na str. 85.
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� Ró¿ne rodzaje krawêdzi; u góry kolejno: prosta (profil wystaje), opuszczona (profil wpuszczony
w sufit, ale widoczny), z wpustem (profil niewidoczny); u do³u kombinowana – otwieranie jest poka-
zane z profilem wyd³u¿onym

� Kasetony gipsowe – perforowane i g³adki
(fot. Thermatex)


