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DacHÓWka staLoWa Panorama
Dachówka stalowa Panorama to noWoŚĆ na rynku pokryć dachowych i jedyny taki wzór w Polsce. niepowtarzalny kształt zo-
stał stworzony przez zespół architektów i osoby planujące budowę domu, których marzeniem jest wyjątkowy i elegancki dach.

Istotą autorskiego rozwiązania Panoramy jest specyficzny rowek, który oddziela pojedyncze dachówki. Pod względem tech-
nicznym zapewnia:

•	Łatwe pozycjonowanie podczas montażu (przy składaniu modułów rowek wchodzi w rowek i tworzy tzw. „szybki zamek”)
•	Ułatwia układanie i wymiarowanie (moduły są identyczne)
• Jednolitą powierzchnię połaci dachowej, szczególnie widoczną w świetle promieni słonecznych
• Usztywnia i kompensuje napręzenia spowodowane rozszerzalnością terminczą

Połączenie klasycznego szablonu z nowoczesnością zaowocowało uzyskaniem lekkiej i jednocześnie wyrazistej linii pokrycia da-
chowego. Panorama to DoBrZE DoBrany DaCH, który doda siłę i piękno każdemu Domowi.

montaż stalowej dachówki stalowej Panorama zostanie pokazany na modelowej więźbie dachowej. opisane w instruk-
cji metody montażu są przykładowe i ich zastosowanie dla różnych typów dachu może wymagać modyfikacji. 
W przypadku pytań należy skonsultować się z projektantem lub ekspertem Balex metal. 
Więcej informacji na www.dachowkastalowa.eu.

DanE tEcHnIcZnE

Szerokość całkowita arkusza [mm]  1195

Szerokość krycia arkusza [mm]  1140

Wysokość profilowania pionowego [mm]  32

Długość całkowita arkusza [mm]  740

Długość efektywna arkusza [mm]  700

Długość dachówki [mm]  350

Szerokość między szczytami fal [mm]  228

Powierzchnia krycia arkusza [m2]  0,798

Waga arkusza [kg]  3,69

Wymagania techniczne Pn-En 14782:2008; Pn-En 508-1:2010
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rys. 1.

rys. 2.

samoDZIELny PomIar DacHu

L - długość płaszczyzny dachu
W - szerokość płaszczyzny dachu

W celu określenia ilości potrzebnych arkuszy da-
chówki stalowej Panorama i  deskowania, na-
leży zmierzyć połać jak na rys.1.
1. Wyznaczyć długość płaszczyzny dachu L 

odpowiadającą długości potrzebnych paneli 
dachowych i kontrłat.

2. Wyznaczyć szerokość płaszczyzny dachu  
W. określa ona długość łat, a po podzieleniu 
jej wartości przez szerokość krycia pojedyn-
czego arkusza blachodachówki, również ilość 
potrzebnych arkuszy. 

Pomiary powinny być dokonane w  oparciu 
o wymiary gotowej więźby dachowej, ponieważ 
zwykle wymiary gotowej konstrukcji dachu róż-
nią się od wymiarów projektowych.
Jeżeli jest to możliwe, sugeruje się przygotowa-
nie połaci dachowej o szerokości odpowiadają-
cej wielokrotności modułów dachówki stalowej 
Panorama.

PrZEkĄtna DacHu

Przed przystąpieniem do montażu należy spra-
wdzić geometrię dachu (rys.2.). Jeżeli połać jest 
prostokątna, wykonuje się to mierząc przekątne 
dachu, które powinny być sobie równe. Ewen-
tualne różnice powinny być zlokalizowane na 
krawędziach bocznych dachu i  kalenicy, gdyż 
w tych miejscach można je przykryć obróbkami.
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WEntyLacja  
PołacI DacHoWEj

Przed przystąpieniem do montażu należy zwró-
cić uwagę na prawidłowy projekt wentylacji po-
krycia. Powietrze powinno swobodnie prze-
pływać od okapu do kalenicy, aby odprowa-
dzać parę wodną. W przypadku niedostatecznej  
wentylacji spód blach może ulec uszkodzeniu. 
W związku z powyższym, należy zawsze uży-
wać kontrłat o grubości nie mniejszej niż 25mm  
i stosować kominki wentylacyjne do połaci da-
chowych, np. r-WEnT.

rusZt  
PoD DacHÓWkĘ  

moDułoWĄ  
Panorama

Dachówka modułowa Panorama może być 
montowana na konstrukcje drewniane lub me-
talowe.
1. Konstrukcja drewniana z drewna zaimpregno-
wanego, co najmniej kl II:
- kontrłaty – wymiar np. 25x50 lub 40 x 60mm.
- łaty – wymiar  np. 40×60mm 
2. Konstrukcja metalowa:
- kontrłaty i łaty najczęściej wykonane z kształ-
towników cienkościennych o gr. powyżej 
0,70mm stalowych ocynkowanych C, Z lub 
omega.
Zalecany rozstaw łat to 350mm. Wyjątkiem jest 
odległość pomiędzy pierwszą a drugą łatą, którą 
wyznacza się praktycznie, a która zależy od kon-
strukcji okapu, nachylenia połaci dachowej oraz 
systemu orynnowania. na ogół odległość mię-
dzy pierwszą i drugą łatą wynosi 290mm (mie-
rzone od początku pierwszej łaty-startowej do 
początku drugiej łaty).
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Pas PoDrynnoWy

montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od 
zamontowania obróbek okapu. Pas podrynno-
wy montuje się prosto w linii okapu, mocując go 
za pomocą ocynkowanych gwoździ do krokwi. 
Jeśli długość połaci dachowej wymaga połącze-
nia pasów podrynnowych, montujemy je na za-
kład 100mm. odległość mocowań jest zgodna 
z rozstawem krokwi.
Jeśli łaty są wykonane ze stali, aby wyciszyć ha-
łas spowodowany deszczem lub wiatrem, nale-
ży użyć taśmy wygłuszającej PES pod każdym 
pasem. 

montaż mEmBrany  
ParoPrZEPusZcZaLnEj

asPIra

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów 
izolacji przed wilgocią, montuje się membrany 
dachowe aSPIra. 
W miejscu rynny koszowej membranę układa 
się w pionie, w pozostałej części dachu rozwi-
ja się ją w poziomie od okapu do kalenicy. Wy-
magany jest zakład między kolejnymi pasami, 
który wyznacza przerywana linia zaznaczona na 
membranie. Wszelkie uszkodzenia mechanicz-
ne powstałe w czasie montażu należy zabezpie-
czyć taśmą naprawczą do membran.
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na bocznych krawędziach połaci membranę za-
wija się na kontrłatę i mocuje zszywkami. Takie 
wykończenie daje gwarancję szczelności.

montaż łat

montaż łat rozpoczynamy przy okapie, mocu-
jąc 2 łaty (lub deskę o  odpowiedniej szeroko-
ści i  grubości) do których będą montowane 
haki rynnowe oraz pas nadrynnowy. Kolejne 
łaty mocujemy zgodnie z kształtem i wymiarami  
dachówki - zalecany rozstaw łat to 350mm.  
Wyjątkiem jest odległość pomiędzy pierwszą 
a  drugą łatą, którą wyznacza się praktycznie, 
a  która zależy od konstrukcji okapu, nachyle-
nia połaci dachowej oraz systemu orynnowania.  
na ogół odległość między pierwszą i drugą łatą 
wynosi 290mm (mierzone od początku pierw-
szej łaty do początku drugiej łaty).
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montaż  
HakÓW rynnoWycH

aby prawidłowo zamontować haki  rynien, nale-
ży wyfrezować w łatach (desce) rowki montażo-
we o odpowiedniej głębokości. Ich rozstaw po-
winien wynosić nie więcej niż 600mm.

Przed montażem rynny mocuje się siatkę wen-
tylacyjną okapu. Zapewnia ona cyrkulację po-
wietrza oraz stanowi barierę dostępu do wlotów 
wentylacyjnych okapu dla gryzoni, ptaków oraz 
owadów. Chroni również przed nawiewaniem  
liści i innych zanieczyszczeń pod połać dachu.
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Kolejnym etapem jest montaż wcześniej przy-
gotowanych haków oraz rynien. Ważne jest by 
stale kontrolować odpowiedni kierunek oraz 
spadek rynny.
Haki mocuje się za pomocą wkrętów używając 
ilości wkrętów odpowiadającej liczbie otworów 
w haku.

Kierunek i linię spadku ustala się w taki sposób, 
aby woda swobodnie spływała do rury spusto-
wej.  Zalecany spadek rynny wynosi 0,5%. nale-
ży również pamiętać o wypoziomowaniu naroż-
ników rynien.
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Pas naDrynnoWy

Pas nadrynnowy montuje się prosto w linii  
okapu, mocując go za pomocą ocynkowa-
nych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do 
pierwszych dwóch łat - deski. Jeśli długość po-
łaci dachowej wymaga połączenia pasów nad-
rynnowych, montuje się je na zakład 100mm.  
W narożnikach odpowiednio docina się i zagina 
krawędzie. W przypadku, jeśli łaty są wykonane 
ze stali, aby wyciszyć hałas spowodowany desz-
czem lub wiatrem, należy użyć taśmy wygłusza-
jącej PES pod każdym arkuszem. odległość mo-
cowań nie powinna być większa niż 200mm.

na pasie nadrynnowym montuje się grzebień 
okapu z kratką wentylacyjną. Stanowi on barierę 
dostępu dla gryzoni, ptaków oraz dużych owa-
dów pod połać dachu. Kratka pełni rolę ostat-
niej łaty przytrzymując dachówkę oraz tworzy 
dodatkową przestrzeń do wentylacji dachu.
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Dachówkę stalową Panorama można monto-
wać na 2 sposoby - „na mijankę” oraz równole-
gle. Sposób „na mijankę” pozwala na optymali-
zacje cięcia arkuszy. 
Montaż odbywa się zawsze od lewej do pra-
wej zaczynając od okapu kończąc w kalenicy. 

Uwaga! na połaci dachu należy montować ar-
kusze oznaczone tym samym numerem partii  
produkcyjnej. numery partii znajdują się na  
spodniej stronie arkuszy. montaż arkuszy z róż- 
nych partii produkcyjnych może skutkować 
w czasie różnicami w odbarwieniach, co nie bę- 
dzie stanowić podstawy roszczeń wobec Balex 
metal (m.in. stosownie do § 6 ust. 5 i 6 oWS 
oraz § 7 ust. 3 oWSK, dostępnych na stronie 
www.balex.eu).

roZmIEsZcZEnIE  
WkrĘtÓW

1

3

2

A

A A A 

A A
B B

B B B

B

arkusze dachówki stalowej Panorama mo-
cuje się za pomocą wkrętów FarmEr Corona  
torx 20.
Wkręty montujemy w sposób zaprezentowany 
na schemacie obok.
1. W dolnym rzędzie arkuszy na każdej dolnej 

dachówce w najniższej części fali, tuż przy 
przeprofilowaniu pionowym, aby przytwier-
dzić dachówkę do łaty.

2. Po zamontowaniu arkusza powyżej, arkusz 
dolny i górny spina się w skrajnym przeprofi-
lowaniu pionowym w płaszczyźnie pionowej 
(na zamku) wkręt a. następnie w sąsiadującej  
po prawej dolnej fali, mocuje się dolny ar-
kusz do łaty  - wkręt B. mocowanie powtarza 
się pozostawiając max. 2 niemocowane dol-
ne dachówki.

3. Górny rząd arkuszy mocuje się w górnym 
rzędzie dachówek do łaty w odległościach  
max. 3 dachówek zawsze mocując dachów-
ki skrajne.
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montaż  
DacHÓWkI staLoWEj  

Panorama  
W ukłaDZIE  

rÓWnoLEGłym

1

montaż rozpoczynamy zawsze od LEWEJ dolnej 
krawędzi połaci. 
Układamy pierwszy arkusz równając do krawę-
dzi bocznej dachu oraz wypuszczając poza kra-
wędź pasa nadrynnowego o 50mm (mierzone  
w szczycie fali).

1
3
6

5
2 4

Kolejne arkusze układa się wg schematu obok - 
dokładając arkusz po prawej stronie od już za-
montowanego a następnie u jego góry.



12 | www.dachowkastalowa.eu

1

8 9 10 11

2 3 4

arkusze w  kolejnym rzędzie układa się stosu-
jąc przesunięcie o  2 lub 3 fale. Dzięki moduło-
wej budowie, możliwe jest docinanie arkuszy 
i zmniejszenie odpadu nawet o 20% w stosun-
ku do tradycyjnych pokryć stalowych.

54 6 7

1 2 3

montaż  
DacHÓWkI staLoWEj  

Panorama  
W ukłaDZIE  

„na mIjankĘ”

montaż rozpoczyna się zawsze od LEWEJ dolnej 
krawędzi połaci. 
Pierwszy rząd arkuszy układa się równając go 
do krawędzi bocznej dachu oraz wypuszcza-
jąc poza krawędź pasa nadrynnowego o 50mm 
(mierzone w szczycie fali).
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200mm

W przypadku wystąpienia kosza dachowego na-
leży wykonać odeskowanie pod obróbkę. Szero-
kość każdej z desek powinna wynosić 200mm,  
a grubość - taka sama jak grubość kontrłaty.

aby umożliwić swobodny odpływ skro plin po-
jawiających się pod pokryciem w  miejscu ryn-
ny koszowej, należy zachować odstęp minimum 
50mm między ode skowaniem rynny koszowej 
a kontrłatą.

50mm

rynna kosZoWa
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W połączeniach połaci o kącie rozwartym mon-
tuje się rynnę koszową. Służy ona właściwemu 
odprowadzeniu wody. mocuje się ją do desko-
wania za pomocą klamer. Przy łączeniu arkuszy 
rynny koszowej na długości zalecany jest zakład 
200mm i użycie kleju de karskiego w miejscu za-
kładu. 
na zagiętej rynnie koszowej rysuje się linie po-
mocnicze wyznaczające miejsce położenia arku-
szy dachówki w koszu dachu. 

100 mm 200 mm200 mm

Powierzchnia widoczna rynny koszowej po za-
montowaniu pokrycia musi wynosić przynaj-
mniej 100mm, zaś wygięta pod kątem blacha 
rynny koszowej musi zachodzić przynajmniej 
200mm pod arkusze pokrycia.
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DacHÓWka  
kraWĘDZIoWa  

Panorama

Innowacyjne rozwiązanie zamknięcia krawędzi dachu to gwarancja wyjątkowych walorów estetycznych, jak również 
funkcjonalnych. W odróżnieniu od standardowych wiatrownic, system dachówki krawędziowej Panorama pozba-
wiony jest szczelin, a tym samym stanowi idealne zabezpieczenie krawędzi dachu przed zawiewaniem deszczu i śnie-
gu. Stalowa dachówka krawędziowa Panorama to nowatorskie rozwiązanie na rynku, objęte ochroną patentową.  
(nr wniosku P.408692)
obróbka występuje w dwóch wariantach uzależnionych od strony krawędzi dachu, którą zamyka. Długość obróbki jest 
dopasowana do długości modułu. 

DaCHÓWKa KraWĘDZIoWa Panorama PraWa

DaCHÓWKa KraWĘDZIoWa Panorama LEWa
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Dachówkę krawędziową Panorama montuje-
my rozpoczynając od linii okapu. 
Pierwszą dachówkę krawędziową mocujemy 
przytwierdzając ją do deski okapowej przy po-
mocy wkrętu FarmEr Corona torx 20 oraz do 
deski wiatrowej  poprzez otwór w tylnej części 
obróbki za pomocą wkrętów do drewna z pła-
skim łbem.

Każdą kolejną obróbkę zahaczamy o poprze- 
dzającą, wsuwając boczną część pod wystający 
element w tylnej części dachówki krawędziowej 
Panorama.
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kaLEnIca

na grzbietach oraz kalenicy dachu montujemy 
uchwyty pod łatę kalenicową, na której będą 
montowane gąsiory.

Łatę kalenicową montujemy po położeniu po-
krycia.
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GĄsIor  
moDułoWy  
Panorama

Dach w  kalenicy wykańcza się za pomocą gąsiora modułowego Panorama. Jego kształt dopasowane jest do pokrycia, 
a modułowa budowa ułatwia montaż i wpływa na ograniczenie odpadu.

usZcZELnIEnIE  
kaLEnIcy

W celu uszczelnienia w kalenicy, przy jednocze-
snym zachowaniu odpowiednich parametrów 
wentylacji poszycia dachowego, Balex metal 
zaleca stosowanie taśmy kalenico wej IZoVEnT 
EXTra lub uszczelki TUP w miej scach styku gą-
siora i arkuszy dachówki stalowej Panorama. 
Taśma kalenicowa IZoVEnT EXTra montowana 
jest zszywaczami do łaty kalenicowej. Zaapliko-
wana fabrycznie taśma butylowa umożliwia do-
szczelnienie kalenicy także przy niskich spad-
kach połaci.

36,5 cm

39 cm

33 cm

33 cm

39 cm

25,5 cm

25,5 cm

11,5 cm

11,5 cm

2 cm

2 cm

4 cm

4 cm

12 mm
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Gąsior mocuje się do łaty kalenicowej na każ-
dym zakładzie oraz na początku i końcu gar-
bu lub kalenicy przy pomo cy wkrętów FarmEr  
Corona torx 20. 
montaż zaczynamy od przykręcenia pierwsze-
go elementu. następnie przy pomocy sznurka 
wy znaczamy linię grzbietu lub kalenicy. na każ-
dym gąsiorze jest specjalne profilowanie, które 
poma ga montować elementy idealnie wzdłuż  
linii.

opisane w instrukcji metody montażu są przy-
kładowe i ich zastosowanie dla różnych typów 
dachu mogą wymagać modyfikacji. W przypad-
ku pytań należy skonsultować się z ekspertem  
BaLEX mETaL.



Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne na dzień publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal, dotyczącą stałego udoskonalania, 
informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
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