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DACHÓWKA DWUFALOWA

GRZEBIEŃ OKAPU

DACHÓWKA ŚWIETLIKOWA

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

AKCESORIA DACHOWE
wybrane akcesoria dachowe

Fachowe wykonanie każdego dachu obejmuje nie tylko odpowiednio dobrane dachówki podstawowe, ale też cały 
system akcesoriów dachowych. Umożliwiają one prawidłowe wykonanie detali architektonicznych czy krawędzi 
połaci oraz podkreślają estetykę wykonania dachu. Wszystkie akcesoria są dostępne w kolorystyce dachówek stan-
dardowych marki Röben.

Zastosowanie
Dachówka dwufalowa służy głównie do wykończenia lewej krawędzi połaci. Jej dwie 
fale pozwalają na zakrycie zamków dachówki podstawowej (połaciowej), co znacząco 
poprawia estetykę dachu. Dachówka dwufalowa najczęściej stosowana jest na płasz-
czyznach ograniczonych ogniomurami lub ścianą, np. na kamienicach lub domach 
szeregowych.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

Montaż
Montaż dachówki dwufalowej jest identyczny jak dachówki połaciowej. Przed monta-
żem należy jednak uwzględnić szerokość całkowitą dachówki dwufalowej, ponieważ 
ze względu na podwójną falę różni się od dachówek połaciowych.

Zastosowanie
Grzebień okapu, nazywany też wróblówką, służy do zabezpieczenia powierzchni wen-
tylacyjnej pod dachówką przed ptakami. Zwykle stosowany jest z kratką wentylacyj-
ną, która zapewnia optymalną wentylację pokrycia.

Montaż
Grzebień okapu montuje się po zamontowaniu rynien, a przed ułożeniem dachówek 
okapowych. Grzebień przykręca się do tzw. łaty startowej za pomocą wkrętów.

Zastosowanie
Jest ona przeźroczysta i w 100% przepuszcza światło, dlatego może być stosowana 
do doświetlania strychów. Wykorzystuje się ją także na zadaszeniach w ogrodzie (nad 
stołem, grillem itp.), nad zadaszonymi wejściami do budynków oraz we wszystkich 
innych miejscach, które potrzebują doświetlenia.

Montaż
Montaż dachówek świetlikowych jest identyczny jak dachówek połaciowych.
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ŚNIEGOŁAP

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
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Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

AKCESORIA DACHOWE
wybrane akcesoria dachowe

Zastosowanie
Dzięki rozproszeniu po całej połaci, śniegołapy chronią wszystkie elementy dachu 
przed zsuwaniem się dużej masy śniegu. Bez śniegołapów, które zatrzymują napór 
śniegu i rozdzielają go na mniejsze części, zagrożone uszkodzeniem są nie tylko po-
zostałe elementy przeciwśniegowe, takie jak umieszczone przy krawędzi dachu płot-
ki, ale także kominki odpowietrzające.
Zapewnienie osłony kominków odpowietrzających jest szczególnie istotne, jeśli 
zostały one zamontowane poniżej zalecanej odległości od kalenicy, która wynosi do 
1,5 m. Aby zagwarantować skuteczną ochronę, należy umieścić jeden bądź dwa śnie-
gołapy bezpośrednio nad kominkiem.

Montaż
Montaż wykonuje się podobnie jak w przypadku stopni kominiarskich, wycinając lub 
wybijając dolne zamki dachówki położonej wyżej i przykręcając dodatkową łatę ce-
lem przymocowania uchwytu. Dolna część śniegołapu opiera się na dachówce poło-
żonej poniżej.

Zastosowanie
Zapobiega gwałtownemu osuwaniu się pokrywy śnieżnej z dachu, zapewniając bez-
pieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Istotny szczególnie w przypadku da-
chów stromych.

Montaż
Płotki montuje się w dolnej części dachu, poprzez przykręcenie do łaty. Rozstaw ele-
mentów zależy od kształtu dachu i stopnia jego nachylenia. Najczęściej umieszcza 
się je w drugim - trzecim rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że 
napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. 
Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi powyżej 6 m należy, 
w celu uniknięcia uszkodzenia płotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów 
tych elementów. Należy pamiętać, że dachówki w miejscu mocowania płotka nie 
będą dobrze przylegać, więc trzeba je przyciąć lub przyszlifować.
Płotki można montować nawet wtedy, kiedy pokrycie jest już ułożone. W takiej sytu-
acji należy ściągnąć dachówki w miejscu mocowania płotków. Aby to zrobić, podwa-
ża się i zaklinowuje dachówkę po lewej stronie oraz dachówkę w rzędzie powyżej. 
Jeśli w tym miejscu dachówka była klamrowana, trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed 
wyjęciem dachówki zasłaniającej łatę. Ponieważ dachówki nie mogą w pełni wrócić 
do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci 
wspornika, trzeba będzie zdemontowane dachówki przyciąć albo np. przyszlifować 
zamki.


