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W momencie wyboru pokrycia dachowego, 
czy nawet już na etapie projektu dachu, należy 
pomyśleć o doborze właściwych akcesoriów 
dachowych. 

Pod pojęciem AKCESORIA DACHOWE kryje 
się cały szereg produktów, począwszy od tych 
zabezpieczających i uszczelniających połać 
dachową w miejscu okapu (kratka okapowa, 
grzebień okapu z kratką wentylacyjną, pas nad-
rynnowy), poprzez produkty do obróbek na da-
chu, akcesoria zapewniające prawidłowy odbiór 
i odprowadzanie wilgoci (taśmy wentylująco-
-uszczelniające na kalenicę i grzbiety), umoż-
liwiające właściwą gospodarkę wodą opadową 
na styku połaci i ochronę przed zawilgoceniem 
(kosze dachowe), po cały szereg produktów 
umożliwiających bezpieczną komunikację na 
dachu (wyłazy dachowe, ławy i stopnie komi-
niarskie) oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo 
eksploatacji – systemy: przeciwśniegowe, od-
gromowe, ochrony przed ptactwem, jak też 
różne elementy mocujące, uchwyty gąsiora, 
spinki i klamry do montażu dachówek, dachówki 
przejściowe i inne.

AKCESORIA 
DACHOWE

Fot. WA-BiS
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A K C E S O R I A  D A C H O W E

Akcesoria dachowe są niezbędnym elementem 
każdego dachu – odpowiadają za prawidłową 
wentylację połaci, odbiór i odprowadzenie 
wody opadowej w miejscach newralgicznych, 
za bezpieczeństwo, trwałość i pełną funkcjonal-
ność dachu. Wykonawcom i inwestorom poszu-
kującym trwałych, wysokiej jakości produktów, 
spełniających w/w zadania, polecamy akceso-
ria dachowe WA-BiS. To doskonałe rozwiązanie 
na każdy dach – szeroka gama oferowanych 
produktów, kolorów i wymiarów. 

Oferta WA-BiS obejmuje akcesoria zabezpiecza-
jące okap i kalenicę, taśmy uszczelniające i inne 
elementy obróbki komina, kosze dachowe, 
system komunikacji dachowej, ochrony przed 
śniegiem oraz ochrony przed ptactwem, instala-
cje odgromowe, dachówki wentylacyjne oraz 
elementy mocujące – uchwyty gąsiora, klamry i 
spinki.

 Okap to jeden z najważniejszych elementów 
dachu odpowiadający za prawidłową wentyla-
cję połaci. Jest też miejscem narażonym na 
wnikanie wody opadowej oraz przedostawanie 
się do przestrzeni podpołaciowej ptaków, 
gryzoni i dużych owadów. Produkty, takie jak pas 
nadrynnowy, kratka okapowa oraz grzebień 
okapu skutecznie zabezpieczają okap, pozwala-
jąc jednocześnie na swobodny nawiew powie-
trza pod połać.

 Akcesoria zapewniające prawidłowy odbiór i 
odprowadzenie wilgoci przy równoczesnym 
zabezpieczeniu przed wodą zewnętrzna to 
wentylująco-uszczelniające taśmy kalenicowe. 
Wysokiej jakości surowce, łatwość układania, 
zastosowanie przy różnorakich koncepcjach 

technologicznych. Elementy te są odporne na 
wpływ warunków atmosferycznych, promieniowa-
nia ultrafioletowego.

 Elementy uszczelniające przełomy dachowe, 
zapewniające długotrwałe i szczelne połączenie 
wykonane szybko i bez nadmiernego wysiłku, 
równocześnie pozwalające osiągnąć zadowalają-
cy efekt estetyczny – taśmy uszczelniające komin i 
inne newralgiczne miejsca dachu. Odpowiednie 
profilowanie i estetyczność materiałów daje 
możliwość dostosowania do każdego rodzaju 
pokrycia.

Gotowe rozwiązania pozwalające prawidłowo 
odebrać i odprowadzić wodę opadową ze 
stykających się połaci, zapewniając odpowiednią 
drożność przepływu, to kosze dachowe. Elementy 
te w pełni zabezpieczając więźbę przed zawilgo-
ceniem zapewniają dodatkową wentylację 
połaci.

akcesoria dachowe                                 idealne rozwiązania dla dachu

 Klamry i spinki to elementy służące do szybkie-
go i bezpiecznego montażu oraz zabezpieczenia 
dachówek ceramicznych i cementowych przed 
niekorzystnym działaniem wiatru.
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kominiarskie) to akcesoria dostępne dla każdego 
rodzaju pokrycia, ułatwiające i umożliwiające 
dostęp do newralgicznych miejsc na dachu, 
pozwalające na przeprowadzenie okresowych 
prac serwisowych i konserwacyjnych. System 
ochrony przeciwśniegowej – śniegołapy, płotki i 
pale przeciwśniegowe - chroni przed osuwaniem 
się czap śniegu zalegających na dachu.

 Firma WA-BiS reagując na rozwój nowoczes-
nych technologii i oczekiwania klienta, stale 
udoskonala i poszerza gamę oferowanych 
produktów. Nowości w ofercie WA-BiS-u to:

 Dzięki zastosowaniu wysoce specjalistycznych 
surowców, DachClimatic® zapewnia całkowitą 
podwójną ochronę: odprowadzenie pary wodnej 
oraz wodochronność. Maksymalnie swobodny 
przepływ powietrza gwarantuje pas unikalnej, 
wobec dotychczas spotykanych rozwiązań, 
tkaniny polipropylenowej. Długoletnią żywotność 
uzyskaliśmy uodporniając materiały na wpływ 
warunków atmosferycznych, w tym znacznych 
wahań temperatury i wtórnego promieniowania 
ultrafioletowego. Niezwykła elastyczność, skutkują-
ca łatwością układania , pozwala na prawidłowe 
zabezpieczenie najtrudniejszych rozwiązań 
konstrukcyjnych, umożliwiając sprężystą pracę 
zgodnie z naprężeniami występującymi w konstruk-
cji. Zastosowana tkanina dzięki jednolitej strukturze, 
nie ulega rozwarstwieniu co zapobiega uszkodze-
niom podczas montażu i eksploatacji. 

WABIS AERO, obejmujący produkty fińskiej firmy 
VILPE, to efektywny, wysokowydajny system 
wentylacyjny przenoszący powietrze usuwane 
spod połaci dachowej, kanalizacji lub wnętrza 
budowli, również za pomocą urządzeń 
wentylujących i okapów. Elementy wykonane z 
polipropylenu odpornego na korozję, czynniki 
atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, oraz 
uderzenia. Przyjazne dla środowiska, obojętne 
chemicznie, nadające się do recyklingu.

 Klin uszczelniający QuickSeal. Uniwersalne 
uszczelnienie połaci dachowej. Dzięki uruchomi-
onej latem 2008 roku, nowej w pełni zautoma-
tyzowanej linii produkcyjnej, otrzymaliśmy wysok-
iej jakości produkt Quickseal, charakteryzujący 
się wysoką jakością i niespotykana na rynku 
kolorystyką. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na nowy, unikalny system aplikacji kleju 
podwyższający skuteczność i trwałość 
połączenia z elementami pokrycia 

A K C E S O R I A  D A C H O W E

AERO
system wentylacyjny

akcesoria dachowe WA-BiS, 28-342 Sędziszów-Tarnawa 34
tel.: +48 41 381 01 04, tel.: +48 41 387 09 09
fax: +48 41 381 01 05 
www.wa-bis.com.pl
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WIRE FORM
Jest to innowacyjny 

system kształtowania 
i wykonywania do-
wolnych kształtów za-
mocowań dachówek 

i podobnych elementów. Daje on możliwości dobrania 
optymalnego rozwiązania zaistniałego problemu. Klam-
ry mocujące mogą być wykonane z drutu nierdzewnego lub 
ocynkowanego. 

Butyl Form
obejmuje rodzinę pro-
duktów z zakresu taśm 
butylowych z możliwo-
ścią aplikacji na folii 
aluminiowej, miedzia-
nej, polietylenowej lub 

włókninie, dostępnych w różnych rozmiarach i kolorach. To 
nowoczesne rozwiązanie stosowane do uszczelnień, izolacji, 
łączenia i szybkich napraw w obrębie dachu, ścian i innych 
elementów. Wysoka odporność na wodę i starzenie się pod 
wpływem czynników atmosferycznych i chemicznych oraz 
samowulkanizacja z podłożem sprawia, iż taśma z powodze-
niem znajduje zastosowanie jako uzupełnienie gamy produk-
tów stosowanych do obróbek dekarskich kominów, okien da-
chowych, masztów antenowych i innych otworów. Szybkość 
wiązania z różnego rodzaju materiałami budowlanymi takimi 
jak szkło, drewno, stal, poliwęglany, tworzywa sztuczne, spra-
wia, że jest to doskonała pomoc przy szybkich naprawach 
takich jak nieszczelności rynien, włazów dachowych czy 
wszelkich połączeń konstrukcji wykonanych z blachy stalowej 
oraz konstrukcji aluminiowych. Dzięki swej wysokiej plastycz-
ności taśmy te mogą pełnić funkcje uszczelnienia i łączenia, 
trwałego lub montażowego, ale również skutecznie mogą za-
pobiegać powstawaniu i rozszerzaniu pęknięć, zapobiegać 
przenoszeniu wibracji, znajdując zastosowanie jako elemen-
ty elewacyjne, posadzkowe czy w drogownictwie. Ważnym 
czynnikiem jest też aplikacja na zimno i jej łatwość (zastoso-
wanie odpowiednich przekładek silikonowych; nie wymaga-
ne są specjalistyczne narzędzia).

RapidSystem
Wysoce profesjonalne 
rozwiązanie komunikacji 
dachowej, cechuje się ła-
twością oraz bardzo szyb-
kim montażem na dachu. 
Stabilne i bezpieczne roz-
wiązanie

Skuteczna ochrona przed ptactwem 
– BirdStop System

Społeczeństwo coraz częściej zauważa problemy 
w postaci gromadzących i gnieżdżących się na budyn-
kach ptaków, które pozostawiają dużo zanieczyszczeń. 
Ich odchody i pióra stanowią doskonałą wylęgarnię 
licznych owadów, roztoczy, a także grzybów i bakterii, 
które mogą stać się źródłem wielu groźnych chorób 
takich jak: toksoplazmozy, ornitozy, salmonellozy, asper-
gilozy, kokcydiozy, robaczyc oraz ptasiej grypy. Co wię-
cej, odchody gołębi szpecą budynki i przyśpieszają ich 
niszczenie, co nie tylko wpływa na estetykę i trwałość 
budowli, ale również naraża na niepotrzebne koszty 
związanez dodatkowymi remontami.

Teraz do dyspozycji 
mamy rodzimy produkt 
zabezpieczający przed 
ptactwem: BirdStop Sys-
tem firmy WA-BIS. 

Ptaki gromadzą się 
szczególnie w ciepłych 
miejscach tj. wentylacji 
ścian i pokryć dacho-
wych. Zastosowanie sys-
temów ochrony przed 
ptactwem BirdStop eli-
minuje dotychczasowe 
problemy związane z tymi 

zanieczyszczeniami, w tym również przyspieszoną korozję 
pokryć, elementów i obróbek wykończenia dachu lub 
elewacji oraz zatykanie odchodami rynien i otworów wen-
tylacyjnych. Powyższe procesy wpływają destrukcyjnie na 
pokrycie dachowe, zmniejszając ich funkcjonalność, nie 
wspominając już o aspekcie estetycznym. 

Zainstalowany system tworzy barierę efektywnie 
uniemożliwiającą siadanie i gniazdowanie ptaków 
w tych miejscach, w których ich obecność jest z róż-
nych względów szczególnie niepożądana, jednocze-
śnie ich nie raniąc, a jedynie odstraszając i ogranicza-
jąc im dostęp do wybranych miejsc. 

Systemy można stosować na wszelkich budynkach 
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych, pa-
rapetach oraz gzymsach na elewacjach, na obiektach 
zabytkowych, sakralnych itp. Korzystnie z systemów za-
bezpieczających przed ptactwem gwarantuje ograni-
czoną ilość zanieczyszczeń budowli oraz wyeliminowa-
nie niebezpieczeństwa chorób wywodzących się z pta-
sich zanieczyszczeń.
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Płotek śniegowy
(Płotek śniegowy + wspor-
niki). Rozstaw wsporników 
płotka śniegowego od 40 do 
80 cm, w zależności od kąta 
nachylenia połaci dachowej.

Ława kominiarska
(Ława kominiarska 0.40 m + 
dwa wsporniki i dwie koły-
ski, ława kominiarska 0.80 
m + dwa wsporniki i dwie 
kołyski, ława kominiarska 
1.00 m + dwa wsporniki 
i dwie kołyski, ława ko-
miniarska 2.00 m + trzy 
wsporniki i trzy kołyski, ława 
kominiarska 3.00 m + cztery 
wsporniki i cztery kołyski.)

Stopień kominiarski 
(wspornik stopnia+sto-
pień).

Wspornik pod belkę śniegową
Element służący do mocowania 
drewnianego bala śniegowego. 
Rozstaw wsporników jak dla 
płotka śniegowego.

Śniegowstrzymywacz
Wykonany z płaskownika 
stalowego 25 x 3 mm ocyn-
kowany ogniowo. Służy do 
rozbijania warstwy śniegu na 
dachach krytych dachówką.

Grzebień okapu 
Listwa wentylacyjna okapu 
Listwa wentylacyjna okapu 
z grzebieniem
Produkty umożliwiające 
właścią wentylację okapu, 
stanowiące jednocześnie 
skuteczne zabezpieczenie 
szczeliny wentylacyjnej. 
Wykonane są z tworzywa 
sztucznego (polipropylen) 
lub aluminium

Taśma aluminiowa wentylacyjno-
-uszczelniająca kalenicę i grzbiet 
dachu
Taśma wentylacyjno – uszczelniają-
ca kalenicę i grzbiet dachu wykonana 
z plisowanego aluminium, z samo-
przylepnymi paskami pokrytymi kle-
jem na bazie butylu. Przekrój wenty-
lacyjny: 160 cm2/mb.

Taśma ołowiana i miedziana wen-
tylacyjno-uszczelniająca kalenicę 
i grzbiet dachu
Taśma wentylacyjno-uszczelniająca 
kalenicę i grzbiet dachu wykonana 
z plisowanego ołowiu lub z plisowa-
nej miedzi, z samoprzylepnymi paska-
mi pokrytymi klejem na bazie butylu. 
Przekrój wentylacyjny: 160 cm2/mb.

Aluminiowa taśma koszowa
Aluminiowe wykończenie 
kosza z zaginanymi brzega-
mi. Każda strona w innym 
kolorze. Grubość taśmy 0,3 
mm.

Taśma KoraFlex
Uniwersalna taśma do 
uszczelniania połączeń 
połaci dachu ze ścianą 
i kominem. Materiał 
plisowany (naturalna 
miedź lub aluminium 

pokryte warstwą farby), spodnia strona w całości pokryta 
klejem na bazie butylu. Zaleca się stosowanie wraz z listwą 
zakończeniową KoraFlex.

Taśma do uszczelniania połą-
czeń koszy dachowych
Taśma uszczelniająca z mate-
riału plisowanego (naturalna 
miedź lub aluminium pokryte 
warstwą farby), spodnia stro-
na w całości pokryta klejem na 
bazie butylu.

Dodatki systemowe 
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KoraFlex
Listwy pozwalające pra-
widłowo i estetycznie wy-
kończyć obróbki ściany lub 
komina wykonywane przy 
pomocy taśm KoraFlex 
(aluminium lub miedź).

Klamry do gąsiorów
Klamry do mocowania gą-
siorów do łat kalenicowych 
i grzbietowych. Dostępne do 
wszystkich modeli gąsiorów 
Koramic.

Spinki do mocowania dachó-
wek zakładkowych
Spinki do mocowania dachó-
wek zakładkowych z materia-
łu ZIAL (łata 40 x 60 cm).

Spinki do Mnicha-Mniszki
Spinki do Mnicha-Mniszki ze 
stali szlachetnej.

Uchwyt do łat uniwer-
salny, z gwoździem, o 
regulowanej wysokości
Uchwyty służące do mo-
cowania łat kalenicowych 
i grzbietowych.

Dachówka karpiówka 
świetlik
Karpiówka świetlik do 
doświetlenia poddaszy 
nieużytkowych.

Taśma do klejenia membran 
dachowych
Taśma służąca do napraw 
membran dachowych po-
przez oklejanie miejsc uszko-
dzonych.

Pas nadrynnowy
Taśma wykonana z plisowa-
nego materiału aluminiowa 
lub miedziana, służąca do 
wykonania obróbki pasa 
nadrynnowego.

Siatka ochronna okapu
Aluminiowa siatka zabezpie-
czająca szczelinę wentylacyj-
ną okapu.

Membrany dachowe
Membrany wysokoparoprze-
puszczalne, 3-warstwowe 
Koramic 10 i Koramic 11 
oraz folia dachowa niskopa-
roprzepuszczalna Koramic 
140, stanowią idealną ochro-
nę konstrukcji dachu oraz 
izolacji termicznej. Membrana 
Koramic 11 może być stoso-
wana do dachów o pełnym 
deskowaniu.

Wienerberger 
Ceramika Budowlana Sp. zo.o.

04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 79

infolinia tel. +48 22 514 20 20
informacja.techniczna@wienerberger.com

www.wienerberger.pl
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43-400 Cieszyn, ul. Bielska 206
tel. +48 33 47 94 500

fax +48 33 47 94 513; +48 33 47 94 508
infolinia: 0 801 60 70 31

e-mail: biuro@mdmsa.com
www.mdmsa.com

Akcesoria dachowe 
Firma „mdm” jest czołowym producentem i dystrybutorem 

akcesoriów dachowych w Polsce. Akcesoria dachowe są nie-
zbędnym uzupełnieniem każdego rodzaju pokryć dachowych. 

Oferta firmy jest nieustannie poszerzana a wysoka jakość pro-
duktów potwierdzona aprobatami i certyfikatami pozwala usatys-
fakcjonować najbardziej wymagających klientów. 

Taśma kalenicowa 
Vent-roll

Przeznaczona jest do wentyla-
cji kalenic zarówno płaskich, jak i 
skośnych. Pozwala na odprowa-
dzenie pary wodnej przenikającej 
przez konstrukcyjne warstwy da-
chu z użytkowego poddasza oraz 
stanowi ochronę przed wnikaniem 
wody, śniegu i kurzu przedostają-

cych się pod gąsiory.
Taśma kalenicowa Vent-roll 

wykonana jest z:
– aluminium lakierowanego farbą 
poliestrową;
– ekstremalnie dyfuzyjnej tkaniny 
wentylacyjnej, stabilizowanej na 
działanie promieni UV.

Tkanina i aluminium są podwójnie łączone (klejenie i szycie). 
Klej butylowy odpowiedzialny za mocowanie taśmy do połaci 
dachowej zapewnia doskonałą przyczepność w szerokim za-
kresie temperatur. 

Zastosowanie plisowanego aluminium pozwala na szczelne 
połączenie nawet z dachówkami wysokoprofilowanymi.

Lakierowane 
aluminiowe blachy 
dekarskie
– doskonałe tworzywo do obró-
bek dekarskich
– pokryte dwustronnie farbą 
poliestrową;
– dostępne w arkuszach o wy-
miarach 2000x1000mm;

– kolorystyka: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy; czerwony; 
czarny; imitujacy miedź;
– cechy charakterystyczne: łatwość kształtowania, trwałość i odpor-

ność na warunki atmosferyczne.

Taśmy kominowe
– z miedzi, aluminium lub ołowiu, 
powlekane kolorami, jakie mają 
dachówki ceramiczne; odporne 
na wszelkiego rodzaju warunki;
– pokryte od spodu klejem bu-
tylowym, który nie wycieka i za-
pewnia trwałe połączenie;
– zapewniają szczelność, trwa-
łość i odporność obróbki komina 
na warunki zewnętrzne;
– przeprofilowanie taśmy ułatwia 
wykonanie obróbki i dopasowa-
nie jej do kształtu pokrycia.

Ławy i stopnie 
kominiarskie

Należą do niezbędnych ele-
-mentów dachów zapewniając 
stały i bezpieczny dostęp do ko-
minków oraz urządzeń technicz-
nych montowanych na dachach:
– wykonane ze stali lub alu-
-minium pokrytego farbą polie-
strową;

– są odporne na korozję, lekkie, 
dostępne w szerokiej palecie wy-
miarów i kolorów.

Ochrona  
przeciwśniegowa

Wszędzie tam, gdzie istnieje 
obawa, że zsuwający się z da-
chu śnieg może zagrażać prze-
chodniom, niszczyć posadzone 
krzewy czy uszkodzić rynny, 
należy zastosować ochronę 
przeciwśniegową.

Firma mdm s.a. oferuje 3 ro-
dzaje takiej ochrony:

- śniegołapy
- płotki przeciwśniegowe
- bale przeciwśniegowe.
Śniegołapy, płotki i bale prze-

ciwśniegowe można bardzo ła-
two montować do konstrukcji 
dachu bez konieczności wyci-

nania otworów  w dachówkach. 
Szeroka gama kolorystyczna i różnorodność oferty pozwala 

dopasować odpowiedni system ochrony przeciwśniegowej do 
różnych rodzajów pokryć dachowych.

Pozostała oferta
Oferta firmy mdm sa obejmuje także:
– membrany dachowe (prezentacja na str. 46-47);
– folie paroizolacyjne (prezentacja na str. 54)
– akcesoria do zabezpieczenia i wentylacji kalenicy i okapu;
– kosze dachowe;
– spinki do dachówek;
– klamry do gąsiorów;
– osprzęt odgromowy;
– przelotki;
– maszyny i urządzenia dekarskie.


