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Zastosowanie
Plastikowy system desek czo∏o-
wych i podbitek jest stosowany
w budownictwie zamiast rozwià-
zania drewnianego. Stosuje si´ go
do os∏oni´cia drewnianej deski
czo∏owej (gdzie mocowane sà ryn-
ny) oraz do wykonania podbitki.

Podstawowe informacje
o deskach czo∏owych i podbitkach
Dost´pna w Polsce oferta zawiera:
deski czo∏owe, panele podbitko-
we oraz wszystkie profile i kszta∏t-
ki niezb´dne do ich estetycznego
i trwa∏ego po∏àczenia. Wszystkie
produkty dost´pne sà w kolorach:
bia∏ym i bràzowym. 

Materia∏ i produkcja
Deska czo∏owa wykonana jest
w technologii dwuwarstwowej
z uPCV. Spienione PCV stanowiàce
zasadniczà cz´Êç deski pokryte
jest cienkà, g∏adkà warstwà ze-
wn´trznà o zwi´kszonej wytrzy-
ma∏oÊci. Panel podbitkowy wyko-
nany jest z komorowego uPCV.
Produkt jest odporny na dzia∏anie
zanieczyszczeƒ zawartych w po-
wietrzu, nie jest niszczony przez
owady. Materia∏ u˝yty do produk-
cji nie zawiera CFC ani ˝adnych in-
nych zwiàzków uwa˝anych za
szkodliwe dla zdrowia i Êrodowi-
ska. Nadaje si´ do odzysku i po-
wtórnego u˝ycia. 

G´stoÊç
Deski czo∏owe majà Êrednià g´-
stoÊç 550 kg/m3.
Panele podbitkowe majà Êrednià
g´stoÊç 1460 kg/m3.

Ruchy termiczne
Wspó∏czynnik wyd∏u˝enia liniowe-
go dla desek czo∏owych jest
mniejszy ni˝ 7 x 10-5 m/1°C. Nie za-
leca si´ monta˝u systemu, 
kiedy temperatura zewn´trzna
przekracza 50°C. 

OdpornoÊç na czynniki chemiczne
Deski czo∏owe i podbitki sà od-
porne na dzia∏anie wi´kszoÊci
kwasów i zasad, ale mogà byç
uszkodzone w reakcji z ketonami
i estrami. Nale˝y unikaç bezpo-
Êredniego kontaktu z produktami
bitumicznymi. 

OdpornoÊç na wilgoç
Produkt jest wodoszczelny. Cienka
warstwa wyst´pujàca na zewnàtrz
deski czo∏owej uniemo˝liwia prze-
nikanie wody. Równie˝ w miej-
scach ci´cia desek woda nie mo˝e
przenikaç do Êrodka, poniewa˝
PCV spienione ma struktur´ za-
mkni´tych komór. Wzrost 
wagi spowodowany absorpcjà
wody nie przekracza 1%. 

OdpornoÊç na czynniki 
biologiczne
Produkt nie poddaje si´ wp∏ywom
grzybów ani bakterii. Jest równie˝
odporny na atak korników oraz
termitów.

OdpornoÊç na ogieƒ
Spienione PCV nie sprzyja rozprze-
strzenianiu si´ p∏omienia po jego
powierzchni. Temperatura topnie-
nia materia∏u waha si´ pomi´dzy
75° a 80°C. 

Konserwacja
Konserwacja systemu ogranicza
si´ do okresowego mycia instalacji
w celu uzyskania Êwie˝ego i este-
tycznego wyglàdu. Do tego celu
nale˝y u˝yç czystej szmatki oraz
roztworu detergentu w zwyczaj-
nym st´˝eniu. 

Monta˝
Monta˝ desek czo∏owych i podbitek
jest bardzo ∏atwy i nie wymaga u˝y-
wania innych narz´dzi ni˝ te, któ-
rych u˝ywa si´ do pracy z drewnem.
Deski czo∏owe ∏atwo dajà si´ ciàç pi-
∏à, mo˝na wbijaç w nie gwoêdzie
oraz wkr´caç Êruby. Pe∏na oferta za-
wiera elementy niezb´dne do ca∏ko-
witego wykoƒczenia dachu. 

DESKI CZO¸OWE
Mocowanie deski czo∏owej
Deska czo∏owa (EOF) musi byç
przytwierdzona do deski drewnia-
nej o wymiarach minimum 100
(szerokoÊç) x 22 (gruboÊç) mm,
zamocowanej do krokwi. Deska
drewniana umo˝liwia w∏aÊciwe
i trwa∏e przymocowanie haków
rynnowych wkr´tami. 
Desk´ czo∏owà mocujemy do de-
ski drewnianej na obu koƒcach
oraz pomi´dzy nimi w odst´pach
nie przekraczajàcych 60 cm.
W tym celu u˝ywamy ˝ebrowa-
nych gwoêdzi (z plastikowymi ∏eb-
kami w kolorze deski – EPN), któ-
re powinny byç wbijane w dwóch
rz´dach. 

¸àczenie desek
Do estetycznego ∏àczenia desek
czo∏owych s∏u˝à ∏àczniki (EOJ)
oraz naro˝niki (EOA). Aby umo˝li-
wiç „prac´” systemu powodowa-
nà zmianami temperatur, nale˝y
pomi´dzy kolejnymi deskami za-
chowaç odst´p 6 mm. Odst´p zo-
stanie zas∏oni´ty przez ∏àcznik
bàdê naro˝nik. Aby zapobiec wni-
kaniu wilgoci wewn´trznà cz´Êç
∏àczników i naro˝ników nale˝y po-
smarowaç silikonem (ES). W ofer-
cie dost´pne sà naro˝niki we-
wn´trzne i zewn´trzne. 
Niekiedy zachodzi potrzeba u˝ycia
naro˝ników o nietypowych kà-
tach, ró˝nych od 90°. Do estetycz-
nego zas∏oni´cia takich po∏àczeƒ
desek czo∏owych s∏u˝y listwa ze-
wn´trzna (EFT). 
Gdy zachodzi koniecznoÊç wzd∏u˝-
nego po∏àczenia ze sobà dwóch
desek czo∏owych lub po∏àczenia
deski z p∏ytà szczytowà (EOB) na-
le˝y u˝yç kleju (EA). Po sklejeniu
zanieczyszczone miejsca nale˝y
przemyç zmywaczem (ESC).
Deski czo∏owe wykonane sà ze
spienionego PCV. Mo˝na je stoso-
waç zarówno do zwi´kszenia wa-
lorów estetycznych nowych budyn-
ków, jak i do renowacji starych. 
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˚ebrowanie znajdujàce si´ na we-
wn´trznej stronie deski wzmacnia
jà oraz umo˝liwia swobodny prze-
p∏yw powietrza, zapobiegajàc tym
samym jej zawilgoceniu. 

P∏yty szczytowe
P∏yty szczytowe (EOB) wykonane
sà z tego samego materia∏u co
deski czo∏owe. Posiadajà one
gzymsowe wykoƒczenie na
dwóch kraw´dziach. S∏u˝à do za-
s∏oni´cia cz´Êci konstrukcji dachu
na Êcianie szczytowej, znajdujàcej
si´ najbli˝ej deski czo∏owej. Do-
st´pne sà w dwóch rodzajach: 
lewa i prawa.

LISTWY WENTYLACYJNE
Listwy wentylacyjne (EV) zapewnia-
jà przep∏yw powietrza pomi´dzy
dachem a podbitkà, co zapobiega
zbieraniu si´ wilgoci. Wzd∏u˝ 
listwy, z obu jej stron, znajdujà si´
wyci´cia, dzi´ki którym mo˝na jà
∏atwo po∏àczyç z deskà czo∏owà
i panelem ustawionym w poprzek.
W przypadku ∏àczenia listwy wen-
tylacyjnej z panelem wzd∏u˝ jego
d∏ugiej kraw´dzi konieczne jest ob-
ci´cie fragmentu panela s∏u˝àcego
do jego po∏àczenia z kolejnym 
panelem. 
Listwy wentylacyjne mogà byç in-
stalowane równolegle lub prosto-
padle do Êciany budynku. Zaleca si´
monta˝ listew prostopadle do Êcian
budynku. Wymaga to ci´cia listwy
na odcinki równe szerokoÊci podbit-
ki, ale zapewnia stabilne po∏àcze-
nie. W przypadku prostopad∏ego
monta˝u listew b´dà one ∏àczone z
panelami  z obu stron, co eliminuje
koniecznoÊç dodatkowego mocow-
ania paneli do konstrukcji drewni-
anej. Zaleca si´ u˝ywanie jednej list-
wy wentylacyjnej na jeden metr
bie˝àcy podbitki. W przypadku
monta˝u listew równolegle do Êcia-
ny budynku panel nale˝y przymoco-
waç do drewnianej konstrukcji.
Wówczas listwa b´dzie z jednej
strony po∏àczona z panelem,
a z drugiej z deskà czo∏owà (rys. 1). 

PANELE PODBITKI
Panele (ES) mo˝na instalowaç
wzd∏u˝ lub w poprzek Êciany bu-
dynku. Zalecane jest mocowanie
w poprzek ze wzgl´du na lepsze
dopasowanie krótkich elementów
paneli do cz´sto wyst´pujàcych nie-
równoÊci Êciany. Instalacja w po-
przek Êciany wymaga poci´cia pa-
nelu na odcinki o d∏ugoÊciach rów-
nych szerokoÊci podbitki. 
Panele posiadajà wypustki i wci´cia,
które umo˝liwiajà ∏àczenie ich ze
sobà bez dodatkowych elementów. 

Mocowanie panelu od strony
deski czo∏owej
Panel mo˝na po∏àczyç z deskà
czo∏owà u˝ywajàc listwy wentyla-
cyjnej (rys. 1) lub przybiç ka˝dy
panel do drewnianej deski czo∏o-
wej gwoêdzikami, a nast´pnie za-
kryç i przycisnàç deskà czo∏owà
(rys. 2). 

Mocowanie panelu od strony Êciany
Do Êciany nale˝y przymocowaç
profil pojedynczy (ESC) lub profil
gzymsowy (ECC) i wsunàç w nie-
go koniec panelu. Profile przybija-
ne sà do przymocowanej wcze-
Êniej drewnianej listwy (rys. 2). 
W przypadku nowych budynków
mo˝liwe jest wmurowanie paneli,
co eliminuje koniecznoÊç u˝ywa-
nia profili ESC lub ECC (rys. 1). 

Mocowanie panelu wzd∏u˝ Êciany
budynku
W przypadku mocowania panelu
wzd∏u˝ Êciany budynku (oraz mo-
cowania w poprzek w przypadku,
gdy szerokoÊç podbitki przekracza
60 cm) konieczne jest wzmocnie-
nie konstrukcji: od ka˝dego koƒca
krokwi nale˝y poprowadziç drew-
nianà belk´ i umocowaç jà do
Êciany. Do ka˝dej odchodzàcej od
krokwi listwy drewnianej nale˝y
gwoêdziami (EPP) przybiç panel
w dwóch miejscach, tak jak poka-
zano na rys. 1.

POZOSTA¸E AKCESORIA
Profil „H” (EHS) 
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch desek
czo∏owych wzd∏u˝. Stosowany jest
w wypadkach, kiedy zachodzi ko-
niecznoÊç zakrycia deskà po-
wierzchni szerszej ni˝ 40 cm. 

Profil naro˝nikowy (ESA) 
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch paneli
stykajàcych si´ w ró˝nych p∏asz-
czyznach, na przyk∏ad na szczy-
tach budynku. 

Profil podwójny (EDC) 
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch paneli
stykajàcych si´ w tej samej p∏asz-
czyênie, na przyk∏ad na naro˝ni-
kach budynków. 

Profil „Z” (ESZ) 
Najcz´Êciej stosuje si´ go do este-
tycznego wykaƒczania otworów
okiennych, w przypadku, gdy pa-
nele u˝ywane sà jako elewacja. 

Kwiaton (EF) 
S∏u˝y do estetycznego wykoƒcze-
nia szczytu budynku.
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Deska czo∏owa

A B bia∏y bràzowy

4000 150 EOF150/4 EOF1150Br4

4000 175 EOF175/4 EOF1175Br4

4000 200 EOF200/4 EOF1200Br4

4000 225 EOF225/4 EOF1225Br4

4000 250 EOF250/4 EOF1250Br4

4000 300 EOF300/4 EOF1300Br4

4000 350 EOF350/4 EOF1350Br4

4000 405* EOF405/4 EOF1405Br4

Naro˝nik wewn´trzny

A bia∏y bràzowy

300 EOA1 EO1 Br

¸àcznik

A bia∏y bràzowy

300 EOJ1 EOJ1 Br

P∏yta szczytowa

A B bia∏y bràzowy

450 350 lewa EOB1L EOB1 BrL

450 350 prawa EOB1R EOB1 BrR

600 350 lewa EOB2L EOB2 BrL

600 350 prawa EOB2R EOB2 BrR

Panel podbitki

A B bia∏y bràzowy

300 4000 ES300/4 ES300 Br4

Naro˝nik zewn´trzny

A bia∏y bràzowy

300 EOA2 EOA2 Br

*) Deska z dwustronnym wykoƒczeniem gzymsowym.
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Listwa zewn´trzna

A B bia∏y

4000 50 EFT50/4

Profil gzymsowy

A B C bia∏y bràzowy

34 30 4000 ECC1/4 ECC1 Br4

Listwa wentylacyjna

A B bia∏y bràzowy

80 4000 EV80/4 EV80 Br4

Kwiaton

A bia∏y bràzowy

330 EF1 EF1 Br

Profil pojedynczy

A B C bia∏y bràzowy

35 24 4000 ESC1/4 ESC1 Br4



Profil naro˝nikowy

A B bia∏y bràzowy

47 4000 ESA1/4 ESA1Br4

Profil Z

A B C bia∏y bràzowy

30 20 4000 ESZ1/4 ESZ1Br4

Profil podwójny

A B C bia∏y bràzowy

50 30 4000 EDC1/4 EDC1Br4

Listwa wentylacyjna z siatkà

A B bia∏y bràzowy

80 4000 EV80M/4 EV80MBr4

Profil H

A B bia∏y

19 4000 EHS209/4
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