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Jaki strop
fot. Rintalfot. Rintal

nad parterem?

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Niemal wszystkie domy jednorodzinne w Polsce s  pi trowe – zwykle 

z u ytkowym poddaszem. Oznacza to, e w budynkach jest przynajmniej 

jeden strop oraz schody. To do  specyficzne elementy budowlane, 

które mo na wykona  z wielu materia ów i w ró ny sposób. Cz sto

maj  znacz cy wp yw na wystrój wn trz i dlatego czasami warto si

zastanowi  nad ewentualn  zmian  konstrukcji.

Strop nad parterem
Tadeusz Lipski
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Stropy to poziome przegrody, których za-

daniem jest oddzielenie kolejnych kondy-

gnacji. Mog  by  usytuowane nad piwnica-

mi, parterem lub pi trem (stropy poddasza). 

Ka da z tych konstrukcji musi spe nia  od-

mienne za o enia i powinna by  odr bnie 

zaprojektowana. Stropy nad nieogrzewany-

mi piwnicami lub nad ostatni  kondygnacj

wymagaj  w a ciwego ocieplenia. Natomiast 

stropy mi dzypi trowe koniecznie trze-

ba zaizolowa  pod wzgl dem akustycznym. 

Najskuteczniejszym rozwi zaniem tego pro-

blemu jest tzw. pod oga p ywaj ca, czyli po-

sadzka u o ona na izolacji d wi koch onnej.

Stropy to konstrukcje zginane, które jed-

nocze nie musz  by  do  sztywne, aby 

nie wpada y w drgania przy byle podsko-

ku. To oznacza, e nie mog  by  zbyt cien-

kie (z warstwami wyko czeniowymi ich gru-

bo  zwykle wynosi 30–40 cm).  Oczywi cie 

przegrody te s  na tyle wa nymi elementa-

mi no nymi budowli, e mog  je projektowa

(dokonywa  zmian) tylko uprawnieni kon-

struktorzy b d  architekci.

Trzeba jeszcze pami ta , e stropy mog

by  wa nymi elementami wystroju wn trz 

i dlatego czasami op aca si  zmienia  ich 

konstrukcj . Mo na j  równie  dostosowa

do umiej tno ci wykonawców, miejsco-

wych materia ów czy technologii.

Stropy – rodzaje konstrukcji 
W budownictwie jednorodzinnym stosuje si

wiele materia ów konstrukcji stropowych. Od 

wieków u ywane jest drewno. Po prostu za-

wsze by  to materia  powszechnie dost pny, 

stosunkowo tani i atwy w obróbce. Przy tym 

cechy drewna, takie jak lekko , spora wy-

trzyma o  czy spr ysto , wr cz predyspo-

nuj  ten materia  do wytwarzania elementów 

konstrukcyjnych. Pewnymi mankamenta-

mi stropów drewnianych jest ich ma a odpor-

no  na ogie  oraz niewielka zdolno  t u-

mienia d wi ków, ale zawsze umiano sobie 

z tym poradzi . Stosuj c obrobione na g adko 

(strugane, ociosane) belki stropowe o du ych 

przekrojach, w znacznym stopniu spowal-

niano moment ich zapalenia. Poza tym ze-

wn trzna, zw glona warstwa drewna stanowi 

naturaln  izolacj  dla drewnianego rdzenia. 

Pod tym wzgl dem belki drewniane s  znacz-

nie korzystniejsze od stalowych, których no-

no  podczas po aru bardzo szybko maleje, 

co zwykle prowadzi do zawalenia si  stro-

pu. Z ha asem radzono sobie w bardzo prosty 

sposób. Dawniej uk adano na stropie polep ,

czyli warstw  gliny z sieczk . Wraz z pod og

na legarach stanowi a wystarczaj c  izolacj

akustyczn . Obecnie do tego celu wykorzy-

stuje si  ró ne rodzaje pod óg p ywaj cych. 

Belkowe stropy drewniane – s  najstar-

szym rodzajem konstrukcji. Wykonuje si

je nawet obecnie, zarówno w domach drew-

Strop belkowy drewniany

Stopy w domach jednorodzinnych 
– wymagania ogólne
Podstawowym zadaniem stawianym stropom jest przekazywanie obci e  sta ych i u ytko-

wych na konstrukcje wsporcze, czyli ciany, podci gi lub s upy. Masa w asna stropu, cianek 

dzia owych, warstw posadzkowych, a niekiedy obci e  od wi by dachowej to obci enia sta-

e. Natomiast obci enia zmienne, czyli u ytkowe, to ci ar ludzi, mebli, wanien, sedesów itp. 

W domach jednorodzinnych przyjmuje si  nie mniej ni  150 kg/m2 (na nieu ytkowych poddaszach 

50 kg/m2). Obci enia wiatrem i niegiem równie  nale  do zmiennych.

Drug  bardzo wa n  cech , któr  powinny spe nia  stropy, jest zapewnienie jak najlepszej 

izolacyjno ci akustycznej. Dotyczy to zw aszcza tzw. d wi ków uderzeniowych, czyli odg osu 

kroków, odbijanej o pod og  pi ki czy turlanych klocków. Po prostu ten rodzaj ha asu odbiera-

ny jest jako najbardziej dokuczliwy. Okre la go wska nik przybli onego znormalizowanego po-

ziomu uderzeniowego stropu, który powinien by  jak najmniejszy (L’
n,w

£63 dB dla standardu 

podstawowego i L’
n,w

£53 dB dla standardu podwy szonego). Czynnikami maj cymi najwi k-

szy wp yw na izolacyjno  akustyczn  przegród s :

 du a masa konstrukcji, najlepiej powy ej 300 kg/m2, która skutecznie niweluje d wi ki po-

wietrzne (rozmowy, muzyka itp.),

 w óknista struktura materia u, która t umi wszystkie rodzaje d wi ków,

 wielowarstwowa budowa, zw aszcza gdy stosowane s  materia y o ró nej grubo ci i odmien-

nej strukturze, które t umi  d wi ki w wielu cz stotliwo ciach,

 kszta t szczelin i dr e , który jest wa ny w pustakach stropowych (korzystne s  szczeliny 

prostok tne ustawione prostopadle do stropu, a niekorzystne okr g e i wielok tne).

Trzecim istotnym parametrem stropów jest ochrona przed ogniem i dymem w przypadku po-

aru na s siednich kondygnacjach. Przepisy dla domów jednorodzinnych nie s  zbyt wymaga-

j ce, poniewa  przyjmuje si , e ewakuacja ludzi z takiego budynku zajmie co najwy ej minu-

ty. Jednak dla prowadzenia skutecznej akcji przeciwpo arowej, ewentualnie ratowania mienia 

warto, aby odporno  ogniowa stropów by a jak najwi ksza (REI 120).

Kolejne po dane cechy stropów to usztywnianie cian no nych budynku (wa ne w przy-

padkach ekstremalnych np. huraganowych wiatrach, osuni ciach gruntu), jak najmniejsza 

pracoch onno ci podczas realizacji i jednocze nie prostota konstrukcji pozwalaj ca unikn

wielu b dów i usterek, wreszcie jak najni szy koszt wykonania stropu cznie ze wszystkimi 

warstwami wyko czeniowymi. fo
t.
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nianych, jak i murowanych. Elementy no-

ne, czyli belki o do  du ych przekrojach 

poprzecznych (np. 10 ´ 20 cm, 15 ´ 25 cm) 

znajduj  si  w rozstawie co oko o 1–2 m. 

Na wierzchu uk adane jest pe ne deskowa-

nie, a nast pnie kolejne warstwy izolacyjne 

i pod ogowe. Najcz ciej folia budowlana, 

izolacja akustyczna z p yt pó twardej we ny 

mineralnej grubo ci 4–5 cm (filcu, mi kkiej 

p yty pil niowej, w ókien celulozy, perli-

tu itd.), czasami legary pod ogowe lub ruszt 

dystansowy, posadzka z desek b d  dwie 

warstwy sklejonych ze sob  p yt OSB gru-

bo ci np. 12 i 18 mm (ewentualnie jastrychu 

gipsowego) i w a ciwa posadzka z wyk adzi-

ny pod ogowej, klepki czy p ytek ceramicz-

nych (w azienkach konieczna jest izolacja 

przeciwwilgociowa).  

Tego rodzaju stropy doskonale pasuj  do 

rustykalnych wn trz, w których widocz-

ne, naturalne belki stropowe s  dodatko-

w  atrakcj  wystroju. Przydaj  si  równie

w nowoczesnych domach, zw aszcza gdy 

inwestorom zale y na zachowaniu auten-

tyczno ci. Poza tym s  to konstrukcje lek-

kie, mo liwe do wykonania nawet w okresie 

zimowym, atwe w realizacji i stosunko-

wo tanie. Ich mankamentem jest spora gru-

bo  (liczona cznie z belkami stropowy-

mi) i dlatego konstrukcje te idealnie nadaj

si  na stropy nad ostatni  kondygnacj .

Oczywi cie po u o eniu dodatkowej war-

stwy termoizolacyjnej grubo ci np. 25 cm. 

Drewniane stropy g sto ebrowe – to roz-

wi zanie znane od oko o 200 lat. Stosowane 

jest g ównie w budynkach szkieletowych 

(tzw. kanadyjczykach). Jego podstawowym 

atutem jest zmniejszenie ilo ci zu ywane-

go drewna oraz zast pienie tanimi deska-

mi – grubych i coraz trudniej dost pnych 

drewnianych bali. Konstrukcj  no n  sta-

nowi  drewniane belki o szeroko ci 2 cali 

(50 mm, po ostruganiu 38 mm), wysoko-

ci 6–12 cali (150–305 mm lub odpowied-

nio 140–285 mm) w rozstawie co 12–24 cale 

(30–61 cm). Poszycie pe ni ce rol  konstruk-

cyjn  wykonywane jest ze sklejki wodood-

pornej grubo ci 12–19 mm lub p yt OSB gru-

bo ci 16–22 mm (w zale no ci od rozstawu 

belek stropowych). Od spodu zwykle przy-

kr cone s  p yty gipsowo-kartonowe (cz sto 

na odr bnym ruszcie stalowym lub drew-

nianym). Przestrze  mi dzy belkami wype -

nia we na mineralna lub inny rodzaj izolacji 

akustycznej. Na stropie mi dzypi trowym 

konieczne jest u o enie pod ogi p ywaj cej. 

Tego rodzaju konstrukcje s  bardzo uni-

wersalne i do  tanie. Z powodzeniem mo -

na je  stosowa  w budynkach murowa-

nych (zw aszcza nad ostatni  kondygnacj ). 

Poza tym s  bardzo lekkie, a dzi ki ochro-

nie z p yt gipsowo-kartonowych do  do-

brze zabezpieczone przed po arem. Wtedy 

nawet w budynkach drewnianych sprawia-

j  wra enie konstrukcji nowoczesnej i so-

lidnej – patrz c od spodu, atwo je pomyli

ze stropem elbetowym. Przestrze  mi dzy 

belkami z powodzeniem mo na wykorzy-

sta  do rozprowadzenia wszelkich instalacji 

( cznie z przewodami wentylacji  mecha-

nicznej wymaganymi w nowoczesnych do-

mach).     

Oprócz drewna wykorzystuje si  i inne 

materia y konstrukcyjne. Oczywi cie stal 

zarówno w postaci belek, jak i zbroje-

nia w elementach elbetowych. To mate-

ria  o ogromnej wytrzyma o ci, dzi ki cze-

mu mo liwe jest projektowanie konstrukcji 

o niewielkich wysoko ciach przekrojów. 

Obróbka stali jest atwa, zw aszcza w lu-

sarni, ale na placu budowy równie  mo -

liwa i to za pomoc  niedrogich narz dzi. 

Mankamentem jest jej do  du y ci ar jed-

nostkowy, wi c do monta u konstrukcji cz -

Drewniane stropy g sto ebrowe zawsze musz  by  izolowane akustycznie 

lub termicznie

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW
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G sto ebrowy strop nad ostatni  kondygnacj  naj atwiej izoluje si

wszelkiego rodzaju materia ami sypkimi lub granulowanymi
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sto wymagany jest d wig. Z kolei stosunko-

wo wysoka cena tego materia u zmusza do 

oszcz dzania zarówno podczas projektowa-

nia, jak i wykonywania poszczególnych ele-

mentów. 

Stropy stalowo-ceramiczne – czyli 

Kleina, to rozwi zanie z pocz tku XX wieku 

obecnie rzadko stosowane, ale dawniej bar-

dzo popularne. Mo na je zobaczy  w wie-

lu remontowanych lub modernizowanych 

budynkach. Ma konstrukcj  bardzo po-

dobn  do drewnianego stropu belkowego, 

ale niepaln . Elementy no ne wykonane s

z dwuteowych belek stalowych  o wysoko-

ci 80–240 mm (dawniej nawet ze zu ytych 

szyn kolejowych) rozstawionych zwykle 

co 100–160 cm (maks. co 240 cm). Na dol-

nych stopkach belek oparta jest ceramicz-

na p yta, murowana z cegie  i zbrojona p a-

skownikami np. 2 ´ 20 mm, 3 ´ 25 mm (tzw. 

bednark ) lub pr tami okr g ymi redni-

cy 6–8 mm.  W zale no ci od rozstawu be-

lek i przewidywanych obci e  stosuje si

p yty lekkie o wysoko ci 1/4 ceg y (6,5 cm), 

pó ci kie – grubo  1/4 ceg y z eberka-

mi wzmacniaj cymi z cegie  ustawionych 

na r b oraz ci kie o wysoko ci 1/2 ceg y

(12 cm). Najbardziej popularnym wyko cze-

niem sufitów s  tradycyjne tynki cemento-

wo-wapienne, natomiast posadzek – deski 

pod ogowe grubo ci min. 32 mm u o one na 

legarach. Stropy te wymagaj  zastosowania 

izolacji akustycznej. Zwykle wykonuje si  j

z materia ów granulowanych (we ny mine-

ralnej, polistyrenu, w ókien celulozy), które 

atwo mo na u o y  na nierównym pod o-

u ceglanej p yty. Oczywi cie pomi dzy le-

garami a stalowymi belkami konieczne jest 

w o enie gumowych lub filcowych podk a-

dek amortyzuj cych drgania.

Podstawowym atutem stropów Kleina jest 

niepalno  oraz lepsze usztywnienie cian 

no nych przynajmniej w porównaniu do 

konstrukcji drewnianych. Kolejnym – eko-

nomiczno  z uwagi na atwo  przystoso-

wania do przewidywanych obci e  (stropy 

nad ostatni  kondygnacj , mi dzy pi trami, 

w domu  jednorodzinnym czy w magazy-

nach). Natomiast sporym mankamentem jest 

konieczno  wykonywania p yt na pe nym 

deskowaniu podwieszonym do dolnych sto-

pek belek stalowych. We wspó czesnych do-

mach jednorodzinnych stropy Kleina op aca 

si  stosowa  nad ostatni  kondygnacj .

Wspó czesne stropy g sto ebrowe – s

najbardziej popularnym rodzajem przegród 

poziomych w domach jednorodzinnych. Ich 

idea polega na wspó pracy do  g sto rozsta-

wionych eber (co 30–60 cm) z p yt  betono-

w  grubo ci 3–6 cm u o on  na pustakach 

wype niaj cych przestrze  pomi dzy bel-

kami stropowymi. Konstrukcyjna grubo

takiej przegrody najcz ciej wynosi 24 cm 

i to przy rozpi to ci do 7,8 m. W najbardziej 

rozpowszechnionych systemach typu Fert, 

Teriva, Wienerberger belki stropowe wyko-

nane s  w formie przestrzennych kratownic 

z betonow  stopk . Dzi ki temu s  na tyle 

lekkie, e mo na je montowa  bez u ycia 

d wigu. Jednak s  do  wiotkie i wymaga-

j  stosowania podpór podczas monta u oraz 

betonowania (przynajmniej w po owie roz-

pi to ci). Pustaki wykonuje si  z ceramiki 

lub keramzytobetomu (w niektórych syste-

mach ze styropianu lub betonu). Jak zwykle 

na stropach mi dzypi trowych konieczne 

jest u o enie pod ogi p ywaj cej poprawia-

j cej w a ciwo ci akustyczne konstrukcji. 

Spód stropów zwykle wyka cza si  tynkiem 

cementowo-wapiennym lub gipsowym. 

Wspó czesne stropy g sto ebrowe maj

wiele zalet: doskonale usztywniaj ciany 

no ne, s  ognioodporne, mo liwe do r czne-

go monta u i to przez osoby o niewielkich 

Schemat konstrukcji stropu Kleina Przyk ady wspó czesnych stropów g sto ebrowych

fo
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dawniej – deski pod ogowe,
obecnie –  pod oga p ywaj ca

legary 
pod ogowe

dawniej – polepa jako warstwa t umi ca i ocieplaj ca,
obecnie – we na mineralna lub p yta pil niowa mi kka, 
stosowana g ównie jako izolacja akustyczna

murowana p yta stropowa

bednarka
lub pr ty okr g e,
uk adane w co drugiej 
spoinie stanowi ce 
wzmocnienie
dolnej (rozci ganej) 
powierzchni p yty

podk adka amortyzuj ca 
drgania z gumy, korka lub filcu 
(dawniej nie stosowana)

belki no ne ze stalowych profili 
dwuteowych
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Konstrukcje pod óg
p ywaj cych

Pod ogi p ywaj ce – to uk ady warstwowe oddzielone od 

cian i konstrukcji stropowych warstw  materia u o bardzo 

dobrej izolacyjno ci akustycznej. Istotne jest, aby aden 

gwó d , ruba czy ko ek nie przebija  izolacji i nie stanowi

mostka akustycznego. Warstwy podk adowe i posadzkowe 

znajduj ce si  nad izolacj  akustyczn  musz  swobodnie le-

e  na stropie i w adnym miejscu nie mog  dotyka cian.

Musz  by  od nich oddylatowane ta m  brzegow  grubo-

ci 1–2 cm. Stanowi  j  paski styropianu, we ny mineralnej, 

mi kkiej p yty pil niowej, a najcz ciej pianki polietylenowej. 

Uk ada si  je na ca ym obwodzie pod ogi, wokó  wszystkich 

rur lub inny elementów przechodz cych przez strop. Folia 

budowlana (pod szlicht ) musi by  wy o ona na ciany, na 

wysoko  oko o 10 cm. Podk ad z drobnoziarnistego betonu 

(szlichta) powinien mie  grubo  4–7 cm. Dodatkowo nale-

y go zbroi  siatk  z cienkich pr tów np. rednicy 3–4,5 mm 

w rozstawie co 15–20 cm. Posadzka powinna by  przyklejana 

do pod o a lub uk adana na podk adzie z w ókniny b d  pianki 

polietylenowej. Nie nale y jej przykr ca  lub przybija , ponie-

wa  pogarsza to w a ciwo ci akustyczne pod ogi p ywaj cej. 

Pod listwy coko owe i wier wa ki nale y przyklei  uszczelki 

okienne z kauczuku lub polietylenu, nie mog  bowiem bezpo-

rednio dotyka cian czy warstw posadzkowych.

Pod ogi z suchym jastrychem – to wariant, w którym 

wyeliminowane s  roboty mokre, doskonale sprawdzaj -

cy si  w budynkach remontowanych oraz wyka czanych 

w okresie zimowym. Zamiast betonowej szlichty u ywane 

s  p yty OSB lub gipsowo-w óknowe. Elementy o frezowa-

nych kraw dziach i grubo ci 22 mm mo na uk ada  jedno-

warstwowo, ale lepszym rozwi zaniem jest sklejenie dwóch 

warstw p yt (przesuni tych wzgl dem siebie) o grubo ciach 

np. 12 i 18 mm.

Pod ogi na stropach drewnianych – s  najtrudniejsze do 

wyt umienia z uwagi na ich lekko . Wskazane jest wype -

nienie przestrzeni pomi dzy belkami stropowymi np. we n

mineraln  grubo ci przynajmniej 5 cm. Jeszcze lepiej, gdy 

uk ada si  j  na suficie podwieszonym, bo wtedy warstwa 

jest ci g a i izoluje równie  elementy konstrukcyjne. Sufit 

w adnym miejscu nie powinien dotyka cian (zasada mo-

cowania listew wyko czeniowych jest taka sama, jak coko o-

wych). Na drewnianym poszyciu nale y u o y  warstw  izo-

lacji akustycznej (np. pó twardej we ny mineralnej grubo ci

4–6 cm), nast pnie suchy jastrych z o ony z 2 warstw p yt 

OSB i w a ciw  posadzk . Oczywi cie w azienkach koniecz-

na jest jeszcze izolacja przeciwwodna.

kwalifikacjach. Na dodatek dolne i górne powierzchnie s  równe oraz atwe 

do ostatecznego wyko czenia. Poza tym s  powszechnie znane i dost pne 

w ka dym zak tku kraju. Trzeba jednak pami ta  o ich ograniczeniach, np. 

konieczno ci podwajania belek pod ciankami dzia owymi (nie mo na zmie-

nia  ich usytuowania), wykonywania wymianów i wylewek stropowych 

w rejonie kominów oraz klatek schodowych, klawiszowania pod wp ywem 

obci e  dynamicznych itp. Poza tym stropy g sto ebrowe tylko pozornie s

tanie.

Stropy elbetowe – w postaci p askich monolitycznych p yt (czasami pre-

fabrykowanych) nale  do najlepszych i najbardziej uniwersalnych kon-

strukcji. Musz  by  projektowane indywidualnie w zale no ci od sposobu 

podparcia (na 2–4 kraw dziach), rozpi to ci (zwykle do 6 m), przewidywa-

nych obci e , usytuowania schodów i du ych otworów. Od tego zale y bo-

wiem uk ad zbrojenia oraz grubo  p yty (w domach jednorodzinnych zwy-

kle  8–16 cm). Pomimo e s  to konstrukcje ci kie, czyli korzystne pod 

wzgl dem akustycznym, wymagaj  jednak u o enia pod ogi p ywaj cej. 

Stropy elbetowe s  stosunkowo tanie i atwe do wykonania, maj  du

sztywno , wytrzyma o  i odporno  ogniow . W a ciwie s  niewra liwe 

na zmiany obci e  np. spowodowanych usytuowaniem cianek dzia owych 

czy wykuciem nawet du ych otworów. Mo na je projektowa  w dowolnym 

kszta cie. Mimo tych zalet stropy elbetowe do  rzadko s  projektowane 

w domach jednorodzinnych. G ównie z powodu konieczno ci wykonania 

pe nego deskowania na ca ej powierzchni budynku, zatrudnienia wykwali-

fikowanych cie li i zbrojarzy, trudno ci z poruszaniem si  pod stropem (las 

stempli) oraz przerwy technologicznej trwaj cej 2–4 tygodnie. Jednak w uza-

sadnionych przypadkach warto je wykonywa .

Zbrojenie stropu elbetowego

fo
t.

 S
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t
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Strop nad parterem

Pod oga p ywaj ca na stropie z betonow  szlicht

drewniana listwa coko owa przybita do ciany 
i oddylatowana od posadzki za pomoc  gumowej 
uszczelki np. okiennej

posadzka klejona do pod o a

wylewka samopoziomuj ca

jastrych lub szlichta betonowa
jako podk ad podpod ogowy. 
Musi by  zbrojony przy grubo ci 4 cm 
i mo e by  niezbrojony przy grubo ci 7 cm

folia budowlana
jako izolacja przeciwwilgociowa

izolacja akustyczna z p yt pó twardej we ny
mineralnej grubo ci min. 4 cm, ewentualnie p yty 
styropianu elastycznego grubo ci 3,3 cm

                                                                        strop

Pod oga p ywaj ca z suchym jastrychem

Pod oga p ywaj ca na stropie drewnianym

drewniana listwa coko owa przybita do ciany 
i oddylatowana od posadzki za pomoc  gumowej uszczelki 
np. okiennej

posadzka klejona do pod o a

suchy jastrych gipsowy, lepiej dwie warstwy p yt OSB 
grubo ci 12 i 18 mm sklejone ze sob
(przesuni cie warstw min. 7 cm)

izolacja akustyczna z p yt pó twardej we ny mineralnej 
grubo ci min. 4 cm, ewentualnie p yty styropianu 
elastycznego grubo ci 3,3 cm

                                                                        strop

drewniana listwa coko owa przybita do ciany i oddylatowana od posadzki
za pomoc  gumowej uszczelki np. okiennej

posadzka klejona do pod o a

suchy jastrych gipsowy, lepiej dwie warstwy 
p yt OSB grubo ci 12 i 18 mm sklejone 
ze sob  (przesuni cie warstw min. 7 cm)

izolacja akustyczna z p yt pó twardej we ny
mineralnej grubo ci min. 4 cm, ewentualnie 
p yty styropianu elastycznego grubo ci 3,3 cm

poszycie stropu drewnianego z p yt OSB 
lub sklejki wodoodpornej (zgodnie z projektem)

podk adka amortyzuj ca drgania grubo ci 5–10 mm
z gumy, korka lub filcu

drewniane belki stropowe
maty we ny mineralnej grubo ci 10 cm u o one pomi dzy belkami

ta ma brzegowa na ca ym obwodzie pomieszczenia 
wykonana z pianki polietylenowej, filcu, styropianu grubo ci 1–2 cm

ta ma brzegowa na ca ym obwodzie pomieszczenia 
wykonana z pianki polietylenowej, filcu, styropianu grubo ci 1–2 cm

sufit podwieszony zgodnie z projektem

ta ma brzegowa 
na ca ym obwodzie 

pomieszczenia 
wykonana z pianki 

polietylenowej, filcu, 
styropianu grubo ci 

1–2 cm
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Schody 
Do zapewnienia komunikacji pomi dzy 

kondygnacjami oczywi cie potrzebne s

schody. Wa ne jest ich usytuowanie w bu-

dynku, kszta t, rodzaj wyko czenia itd. 

Musz  równie  spe nia  podstawow  zale -

no  normow : 2 H + S = 60 ÷ 65 cm,

gdzie H to wysoko  stopni, a S – szeroko .

Oczywi cie trzeba zdawa  sobie spraw , e

zgodnie z tym wzorem mo na uzyska  za-

równo schody bardzo wygodne, jak i pod-

rz dne, np. piwniczne.

Rodzaje schodów
Wybieraj c projekt domu jednorodzinne-

go, warto zastanowi  si  nad tym, czy za-

projektowane schody b d  wygodne i bez-

pieczne. To wa ne zw aszcza dla ma ych 

dzieci i osób starszych. Po prostu oni naj-

dotkliwiej odczuj  wszelkie mankamen-

ty projektu. Ogólnie mo na powiedzie ,

e wydzielona, najlepiej zamkni ta klatka 

schodowa jest najkorzystniejszym rozwi -

zaniem. Natomiast wszystkie schody 

zabiegowe i kr cone zwykle s  niewy-

godne.

Schody elbetowe, czy gotowe?

Schody elbetowe s  solidne, ognioodporne 

i przede wszystkim uniwersalne, bo mog

mie  dowolny kszta t, konstrukcj , szero-

ko , wysoko  itd. Poza tym s  szczegó-

owo rozrysowane w dokumentacji projek-

towej. Ich wykonanie jest umiarkowanie 

skomplikowane i niezbyt kosztowne (zale-

y od sposobu wyko czenia). Co wa ne, ju

na etapie budowy domu zapewniaj atw

i wzgl dnie bezpieczn  komunikacj  pomi -

dzy kondygnacjami. 

Schody gotowe, najcz ciej o konstruk-

cji drewnianej lub stalowej, s  dro sze od 

wykonywanych na budowie, ale mog  by

lepiej dopasowane do wystroju wn trz. To 

dlatego, e montuje si  je w niemal wy-

ko czonym domu, a wtedy atwiej si  zde-

cydowa  na odpowiednie materia y, kolo-

ry i formy. Oferowane s  przecie  schody 

z stopniami i balustradami z drewna, me-

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Schody w domu jednorodzinnym – zale no ci wymiarowe

wysoko  stopni bardzo wygodnych 
– 15 cm, wygodnych – 16 cm, przeci tnych 
– 17 cm, podrz dnych – 19 cm

szeroko  stopni bardzo wygodnych 
– 32 cm, 
wygodnych – 30 cm, 
przeci tnych – 29 cm, 
podrz dnych – 25 cm

szerokrokokokkkokokokkokokokokokokokokkokokokokokokokokokokkkkokkokkkkokokkokkokoo ooooooooooooo  st st st stst st stsstssstsssts opnopnpnpnpnnpnopnnnpnnopnpnpnnopnpnopnnpnnnopnopnnnnnpnnopnpnpnnpnnopnnpppppp iiiiii zi ziiiiiii abiabiegoegogogogogoooogoooooooooooooowycwycwwwwwywywycwycwwycwwwwwwywycwycwycwwwwwycwwwycwycwwwycwycwwwwycwwwwwwwwwwwwwwwywwwycywwwwwww h oh razazz
wacwacwacaacacaccacacwacwacacwacaccaccwawacwacwaaacacwacwacwacwacwwaacwacwawacwacwacwawwacaaaaaaaaawaaaaaaawaaaaaaachlarzowycwycwycwycwycwycwycwycycwycwycwycycwycwycycwyccycycycycwycycwycwycwycywyyccwywycywycywyyy hhhh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh whh wwwwwww od od o ododod ododoodododoodododoododoo legleglegegeggeglegegegegegegegegeglegeggggglegegglegeggleggggegegegggggeggeegeg oooo ci ci 40 40 0000 cmcmcmcmcmcmcmcmcmcmcmcmcmmcmmcmcmcmcmcmmcmmmcmmmccmmcmcmcmmcmmmmmmmmmmcmmmmmcmccccc odod odooodoooooodooodood
bbbbbbbbbbbalbabbbbbbbbbbbbbbbbbbb ustttttttsttttradradradradradradradradradradradradradadradadadaddddddddddddddddddy –y –y –y –yyyyyyyyy –yyyyyyy –yyy –yy –yyyyyy –yyyyyyyy –yyyyyyyyyyy  minn. 25 25 55555555555555555555555555 cccmcmcmcccccccc

szeeeeeeeeeeerokrokrokrokrorororororororokkkrokkkrokrorokkrokroookrokrokorororokrororooroororrororororrrrr ooooooooooooooooo  w  w  ww ww www w wwwwww najnajnananajnajnajjanajnajjnajnanajnajnajnanaajajajnajnaanajnajnajnajaaaajnanaaanaannnn ww szyzym mm mm mm mm mm mm mmmm mmm mm mm mm mm mm mm mmm mm mmm mm mm mm mm mm mmm mmmm mm mmmm mm mmm mmmmmm iejiejiejiejiejiejeiejiejiejejieeejscuscu –––––––––––– minmmmmmmminmmmmmmmmmmm ..
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nosek d ugo ci 2–4 cm zwi ksza 
szeroko  stopnia i pomaga utrzyma
schody w czysto ci

szeroko  biegu min. 80 cm, biegu 
wygodnego – 100 cm (w wietle), lepiej 
110 cm (dwie osoby min  si  bez trudu), 
a nawet 125 cm (mo na swobodnie przej
obok siebie)

szeroko  spoczników 
mi dzypi trowych – min. 80 cm, 
lepiej o 20 cm wi cej od szeroko ci 
biegu

wysoko  balustrady 
– min. 90 cm

odleg o  mi dzy 
tralkami 
– min. 12 cm

szeroko  spoczników pi trowych 
– min. 120 cm (minimalna szeroko
drogi ewakuacyjnej), lepiej – 150 cm bo 
umo liwia obrót wózka inwalidzkiego

prze wit 
pomi dzy biegami 
(balustradami) 
– min. 5 cm

maksymalna liczba stopni 
w jednym biegu – 17 szt., 
w schodach wygodnych – 10–12 szt.;
nie mniej ni  3 stopnie w biegu 
– inaczej atwo mo na si  potkn
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talu, eliwa, kamienia, tworzywa sztucz-

nego, szk a itp. Istotna mo e by  równie

wi ksza precyzja wykonania schodów fa-

brycznie wyko czonych. Trzeba te  bra

pod uwag  pewne ograniczenia, np. wyso-

ko  kondygnacji 270–310 cm, szeroko

biegu 100 cm. Oczywi cie na zamówienie 

dost pne s  dowolne wymiary. 

Klatka schodowa 

czy schody w salonie?

Wydzielona klatka schodowa, najlepiej 

dost pna z holu lub korytarza, to w wie-

lu przypadkach najlepsze rozwi zanie. 

Szczególnie je li jest obramowana ciana-

mi, bo wtedy wszelkie ha asy (d wi ki po-

wietrzne) w bardzo ograniczonym stop-

niu przenosz  si  na inne kondygnacje. 

Zapewnia równie  znaczny stopie  intym-

no ci, co bywa wa ne w rodzinach wielo-

pokoleniowych lub w domach o niewiel-

kiej liczbie pomieszcze . Poza tym pod 

wzgl dem konstrukcyjnym jest to rozwi -

zanie proste, a wi c atwe do wykonania 

i tanie. W pewnych przypadkach manka-

mentem mo e by  to, e klatka schodowa 

razem z podestami zajmuje stosunkowo 

du o miejsca – rednio ko o 10 m2.

Wtedy rozs dnym rozwi zaniem mo e

by  umieszczenie schodów w salonie, po-

niewa  zajmuj  tylko 4–7 m2. Jednak na-

le y to traktowa  jako ostateczno  wyni-

kaj c  z niewielkiej powierzchni domu. 

Wprawdzie brak okalaj cych cian umo -

liwia bezproblemowe wniesienie du ych 

przedmiotów na pi tro (np. mebli), a scho-

dy staj  si  najwa niejszym elementem de-

koracyjnym domu, ale to w a ciwie ko-

niec zalet. Salon zaczyna pe ni  rol  holu, 

w którym trudno o spokój niezb dny do re-

laksu i wypoczynku. Ha asy zbyt atwo 

przenikaj  z cz ci dziennej do sypialnej. 

Trudno mówi  o jakiejkolwiek izolacji do-

mowników, poniewa  bieganie po scho-

dach, g o ne s uchanie muzyki (np. przez 

dzieci) bardzo przeszkadza ogl da  telewi-

zj  lub czyta  ksi k .

Schody elbetowe usytuowane w salonie Drewno – najpopularniejsze wyko czenie schodów elbetowych

fo
t.
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Schody gotowe atwo dopasowa  do stylu wn trza Efektowne schody wachlarzowe wymagaj  du o miejsca

fo
t.
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Rodzaje schodów

Schody jednobiegowe – s  do  m cz ce 

z powodu konieczno ci pokonywania du ej ilo ci

stopni bez odpoczynku (spocznika), jednak s

tanie, atwe do wykonania, a d ugi w ski otwór 

w stropie nie komplikuje jego konstrukcji.

Schody dwubiegowe – to rozwi zanie bardzo 

popularne, poniewa  zapewnia spor  wygod ,

zajmuje niewiele miejsca, jest atwe do wykonania, 

a strop z du ym, zbli onym do kwadratu otworem 

atwo jest wzmocni , opieraj c go na podci gach, 

s upach lub cianach.

Schody amane – mog  by  korzystniejsze od 

jednobiegowych dzi ki zmniejszeniu liczby stopni 

w biegu g ównym przy zachowaniu pozosta ych 

zalet tego rozwi zania – zw aszcza zachowaniu 

w skiego otworu w stropie pomi dzy belkami 

no nymi.

Schody trójbiegowe – s  wygodne dzi ki 

krótkim biegom i dwóm spocznikom, ale zabieraj

sporo miejsca i dlatego polecane s  g ównie 

w du ych domach z ogromnymi holami, gdzie 

zapewniony jest odpowiedni efekt wizualny.

Schody zabiegowe – s  niewygodne przez 

zastosowanie stopni o zmiennej szeroko ci, na 

dodatek do  skomplikowane, zw aszcza gdy 

maj elbetow , a nawet drewnian  konstrukcj

wykonywan  na budowie, za to zajmuj  ma o

miejsca.

Schody spiralne – s  niewygodne, 

niebezpieczne dla ma ych dzieci, ale zajmuj

ma o miejsca, s  bardzo trudne do wykonania 

na placu budowy, ale jako gotowe nadaj  si  do 

samodzielnego monta u i wtedy atwo dobra  je 

do wystroju wn trza.

REKLAMA
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