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Dachówki bitumiczne 
zwane inaczej gontami bi-
tumicznymi zyskują coraz 
większą popularność.

Na ich powodzenie wpływają 
niewątpliwie urozmaicone kształty 
oraz bogata kolorystyka, nieskom-
plikowany montaż, niewielki ciężar, 
a także trwałość.

 Dachówki bitumiczne są mięk-
kie, łatwo się wyginają, można je 
więc układać nawet na bardzo 
skomplikowanych płaszczyznach 
(o nachyleniu od 12 do 90°). 
Są odporne na działanie wody 
i wysokich temperatur. Jest to 
jednocześnie jedno z najtańszych 
pokryć dachowych.

 Gonty to drobnowymiarowe 
produkty o kształtach zamykają-
cych się w prostokącie. W części 
widocznej na dachu, przedzielone 
są szczelinami, które tworzą patki 
przybierające różne kształty.

 O estetyce gontów i zabezpie-
czeniu ich przed promieniowaniem 
ultrafioletowym decyduje posypka 
ceramiczna lub folia metalowa. 
Dolna powierzchnia dachówki wy-
kończona piaskiem kwarcowym 
lub folią z tworzywa zapobiega 
sklejaniu się poszczególnych 
pasów w czasie transportu i skła-
dowania.

 Montaż dachówek można wy-
konać przy pomocy odpornych na 
korozję gwoździ lub specjalnych 
zszywek.

 Po ułożeniu pokrycia na po-
łaci wykańcza się odpowiednio 
przyciętymi dachówkami kalenice 
i naroża dachu. Podłoże pod da-
chówki musi być sztywne, wytrzy-
małe, równe. Nadaje się do tego 
sklejka, deski, lekki beton lub stare 
pokrycie bitumiczne.

Fot. Tegola Polonia Ltd.

GONTY 
BITUMICZNE
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Kszta³t: ogon bobra; Liczba kolorów: 7; Rodzaj posypki: 
³upek mineralny; Wk³adka noœna [g/m2]: welon szklany 
120; Gruboœæ [mm]: nie norm.; Ciê¿ar [kg/m2]: 13; 
Zalecane spadki: 15°–75°; Obróbka, monta¿:  mo-
cowanie za pomoc¹ gwoŸdzi papowych; wymagane 
pe³ne poszycie dachu wraz z pap¹ podk³adow¹  P/64 
lub barierą Fel'x; Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 
1300; Nasi¹kliwoœæ: nie wiêcej ni¿ 1%; Odpornoœæ na 
dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; Gwarancja: 10 
lat; Deklaracja zgodności z normą (CE): PN-EN 544; 
klasyfikacja NRO; Oferta uzupe³niaj¹ca: Wentylacje 
kalenicowe oraz połaciowe; Orientacyjna cena netto 
[z³/m2]: od 24,68 do 27,50 zł.

gonty orła plUs

Kszta³t: prostok¹t; Liczba kolorów: 7; Rodzaj posypki: 
³upek mineralny; Wk³adka noœna [g/m2]: welon szklany 
120; Gruboœæ [mm]: nie norm.; Ciê¿ar [kg/m2]: 13; Zale-
cane spadki: 15°–75°; Obróbka, monta¿: mocowanie za 
pomoc¹ gwoŸdzi papowych; wymagane pe³ne poszycie 
dachu wraz z pap¹ podk³adow¹  P/64 lub barierą Fel'x; 
Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 1300; Nasi¹kliwoœæ: nie 
wiêcej ni¿ 1%; Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe-
ra tu ry: 90°C; Gwarancja: 10 lat; Deklaracja zgodności 
z normą (CE): PN-EN 544; klasyfikacja NRO; Oferta 
uzupe³niaj¹ca: Wentylacje kalenicowe oraz połaciowe; 
Orientacyjna cena netto [z³/m2]: od 22,71 do 25,43 zł.

gonty orła plUs

Kszta³t: heksagonalny; Liczba kolorów: 8; Rodzaj po-
sypki: ³upek mineralny; Wk³adka noœna [g/m2]: welon 
szklany 120; Gruboœæ [mm]: nie norm.; Ciê¿ar [kg/m2]: 
13; Zalecane spadki: 15°–75°; Obróbka, monta¿: mo-
cowanie za pomoc¹ gwoŸdzi papowych; wymagane 
pe³ne poszycie dachu wraz z pap¹ podk³adow¹  P/64 
lub barierą Fel'x; Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 
1300; Nasi¹kliwoœæ: nie wiêcej ni¿ 1%; Odpornoœæ na 
dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; Gwarancja: 10 
lat; Deklaracja zgodności z normą (CE): PN-EN 544; 
klasyfikacja NRO; Oferta uzupe³niaj¹ca: Wentylacje 
kalenicowe oraz połaciowe; Orientacyjna cena netto 
[z³/m2]: od 29,97 do 25,19 zł.

Kszta³t: K – prostokat ze ściętymi narożnikami; Liczba 
kolorów: 3; Rodzaj posypki: ³upek mineralny; Wk³adka 
noœna [g/m2]: welon szklany; Gruboœæ [mm]: nie norm.; 
Ciê¿ar [kg/m2]: 10; Zalecane spadki: 15°–75°; Obróbka, 
monta¿:mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi papowych, wy-
magane pe³ne poszycie dachu wraz z papa podkładową 
P/64 lub bariera Fel'x; Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 
1300 asfalt modyfikowany SBS; Nasi¹kliwoœæ: nie 
wiêcej ni¿ 1%; Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe-
ra tu ry: 90°C; Gwarancja: 10 lat ; Deklaracja zgodności 
z normą (CE): PN-EN 544; klasyfikacja NRO; Oferta 
uzupe³niaj¹ca: pasy kalenicowo-okapowe, wentylacje 
kalenicowe oraz połaciowe. Orientacyjna cena netto 
[z³/m2]: 33,94 zł.

gonty orła plUs gonty icopal sbs
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Kszta³t: S, Sc – heksagonalny; Liczba kolorów: 11; 
Rodzaj posypki: ³upek mineralny; Wk³adka noœna [g/
m2]: welon szklany; Gruboœæ [mm]: nie norm.; Ciê¿ar 
[kg/m2]: 8; Zalecane spadki: 15°–75°; Obróbka, monta¿: 
mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi papowych, wymagane 
pe³ne poszycie dachu wraz z papa podkładową P/64 lub 
barierą Fel'x; Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 1300 (asfalt 
modyfikowany SBS); Nasi¹kliwoœæ: nie wiêcej ni¿ 1%; 
Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; 
Gwarancja: 10 lat; Deklaracja zgodności z normą (CE): 
PN-EN 544; klasyfikacja NRO; Oferta uzupe³niaj¹ca: 
pasy kalenicowo-okapowe, wentylacje kalenicowe i 
połaciowe; Orientacyjna cena netto [z³/m2]: od 22,65 
do 26,16 zł.

gonty icopal sbs

Kszta³t: V – łuska; Liczba kolorów: 1 (szary rustykal-
ny); Rodzaj posypki: ³upek mineralny; Wk³adka noœna 
[g/m2]: welon szklany; Gruboœæ [mm]: nie norm.; Ciê¿ar 
[kg/m2]: 9; Zalecane spadki: 15°–75°; Obróbka, monta¿:  
mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi papowych, wymagane 
pe³ne poszycie dachu wraz z papa podkładową P/64 
lub barierą Fel'x; Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 1300 
asfalt modyfikowany SBS; Nasi¹kliwoœæ: nie wiêcej 
ni¿ 1%; Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe ra-
tu ry: 90°C; Gwarancja: 10 lat; Deklaracja zgodności 
z normą (CE): PN-EN 544; klasyfikacja NRO; Oferta 
uzupe³niaj¹ca: pasy kalenicowo-okapowe, wentylacje 
kalenicowe oraz połaciowe; Orientacyjna cena netto 
[z³/m2]: od 30,00 zł.

gonty icopal sbs

Kszta³t: klaro – nierównomierne prostokąty; Liczba kolo-
rów: 4; Rodzaj posypki: ³upek mineralny; Wk³adka noœna 
[g/m2]: welon szklany 120; Gruboœæ [mm]: nie norm.; 
Ciê¿ar [kg/m2]: 9; Zalecane spadki: 15°–75°; Obróbka, 
monta¿: mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi papowych, wy-
magane pe³ne poszycie dachu wraz z papa podkładową 
P/64 lub barierą Fel'x; Zawartoœæ asfaltu [g/m2]: min. 
1300 (asfalt modyfikowany SBS); Nasi¹kliwoœæ: nie 
wiêcej ni¿ 1%; Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem-
pe ra tu ry: 90°C; Gwarancja: 10 lat; Deklaracja zgodno-
ści z normą (CE): PN-EN 544; klasyfikacja NRO; Oferta 
uzupe³niaj¹ca: pasy kalenicowo-okapowe, wentylacje 
kalenicowe oraz połaciowe. Orientacyjna cena netto 
[z³/m2  ]:od 26,99 do 34,00 zł.

gonty icopal sbs

Już od czerwca 
nowe portale 
tematyczne

-izolacje.plA B C

www.abc-izolacje.pl

www.abc-sciany.pl
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Liczba kolorów: 9; Rodzaj posypki: mineralna – koloro-
wa; Wk³adka noœna [g/m2]: welon z włókien szklanych 
ok 110; Ciê¿ar [kg/m2]: 10; Zalecane spadki: 12°–75°; 
Obróbka, monta¿: mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi pa-
powych lub zszywek dekarskich. Wymagane pe³ne de-
skowanie lub płyty OSB wraz z pap¹ podk³adow¹  PV/64; 
Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; 
Gwarancja: 15 lat; Oferta uzupe³niaj¹ca: Wywietrzniki 
po³aciowe, papa podkładowa PV/64; Orientacyjna cena 
netto [z³/m2]: 25,75÷28,35.

gonty asFaltowe matizol
łUsKa

Liczba kolorów: 9; Rodzaj posypki: mineralna – koloro-
wa; Wk³adka noœna [g/m2]: welon z włókien szklanych 
ok 110; Ciê¿ar [kg/m2]: 9,5; Zalecane spadki: 12°–75°; 
Obróbka, monta¿: mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi pa-
powych lub zszywek dekarskich. Wymagane pe³ne de-
skowanie lub płyty OSB wraz z pap¹ podk³adow¹  PV/64; 
Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; 
Gwarancja: 15 lat; Oferta uzupe³niaj¹ca: Wywietrzniki 
po³aciowe, papa podkładowa PV/64; Orientacyjna cena 
netto [z³/m2]: 26,60÷28,95.

gonty asFaltowe matizol
trójKąt

Liczba kolorów: 9; Rodzaj posypki: mineralna – koloro-
wa; Wk³adka noœna [g/m2]: welon z włókien szklanych 
ok 110; Ciê¿ar [kg/m2]: 10,5; Zalecane spadki: 12°–75°; 
Obróbka, monta¿: mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi pa-
powych lub zszywek dekarskich. Wymagane pe³ne de-
skowanie lub płyty OSB wraz z pap¹ podk³adow¹  PV/64; 
Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; 
Gwarancja: 15 lat; Oferta uzupe³niaj¹ca: Wywietrzniki 
po³aciowe, papa podkładowa PV/64; Orientacyjna cena 
netto [z³/m2]: 24,55÷27,70.

Liczba kolorów: 9; Rodzaj posypki: mineralna – koloro-
wa; Wk³adka noœna [g/m2]: welon z włókien szklanych 
ok 110; Ciê¿ar [kg/m2]: 8,5; Zalecane spadki: 12°–75°; 
Obróbka, monta¿: mocowanie za pomoc¹ gwoŸdzi pa-
powych lub zszywek dekarskich. Wymagane pe³ne de-
skowanie lub płyty OSB wraz z pap¹ podk³adow¹  PV/64; 
Odpornoœæ na dzia³anie wysokiej tem pe ra tu ry: 90°C; 
Gwarancja: 15 lat; Oferta uzupe³niaj¹ca: Wywietrzniki 
po³aciowe, papa podkładowa PV/64; Orientacyjna cena 
netto [z³/m2]: 25,25÷26,40.

gonty asFaltowe matizol
prostoKąt

gonty asFaltowe matizol
HeKsagonalny
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PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH „IZOLACJA - MATIZOL” S.A.
ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice, tel. +18 35 48 100, fax +18 35 48 101

e-mail: sekretariat@matizol.com.pl     www.matizol.com.pl
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Kszta³t: prostokąt; Liczba kolorów: 4; Rodzaj posypki: 
granulat bazaltowy, warstwa spodnia – piasek krzemo-
wy, warstwa wewnętrzna – asfalt oksydowany; Wk³adka 
noœna [g/m2]: mata z włókien szklanych 125g/m2; 
Obróbka, monta¿: mechaniczny za pomoca gwoździ 
papowych ocynkowanych. Wulkanizacja następuje za 
pomocą pasków klejących reagujących na temperaturę; 
Gwarancja: 20 lat; Certyfikat: nr KCZ/65/35/2005; Oferta 
uzupe³niaj¹ca: wywietrznik połaciowy, standard, special; 
Orientacyjna cena brutto [z³/m2]: 23,00. 

onDUline 20 Us sHingles
prostoKąt

Kszta³t: karpiówka; Liczba kolorów: 5; Rodzaj po-
sypki: granulat bazaltowy, warstwa spodnia – piasek 
krzemowy, warstwa wewnętrzna – asfalt oksydowany; 
Wk³adka noœna [g/m2]: mata z włókien szklanych 125g/
m2; Obróbka, monta¿: mechaniczny za pomoca gwoź-
dzi papowych ocynkowanych. Wulkanizacja następuje za 
pomocą pasków klejących reagujących na temperaturę; 
Gwarancja: 20 lat; Certyfikat: nr KCZ/65/35/2005; Oferta 
uzupe³niaj¹ca: wywietrznik połaciowy, standard, special; 
Orientacyjna cena brutto [z³/m2]: 24,00. 

onDUline 20 Us sHingles
KarpiówKa
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Kształt: heksagonalny; Liczba kolorów: 5 (Brązowy, 
Czerwony, Zielony, Popielaty melanż, Czarny - grafit); 
Rodzaj posypki: bazaltowa; Wkładka nośna [g/m2]: we-
lon szklany [110]; Grubość [mm]: 3,5; Ciężar [kg/m2]: 
9,1; Zalecane spadki: od 12 stopni; Obróbka, montaż: 
mocowane za pomocą gwoździ ocynkowanych, zszywek, 
samowulkanizacja; Zawartość asfaltu [g/m2]: 1300; Od-
porność na działanie wysokiej temperatury [°C]: 100; 
Temperatura zmiękczania się warstwy wierzchniej 
[°C]: 120-125; Wytrzymałość na rozciąganie N/50 mm 
podłużne/poprzeczne: 680/600; Gwarancja: 15 lat; 
Aprobata Techniczna: PN-EN 544:2000; Oferta uzu-
pełniająca: pasy startowe, kalenicowe/koszowe, klej 
Fixer, membrana podkładowa, wywietrznik połaciowy; 
Orientacyjna cena netto [zł./m2]: 22,02

sonata

Kształt: pałacowy; Liczba kolorów: 5 (Brązowy kontrast, 
Czerwony, Zielony, Popielaty melanż, Brązowy); Rodzaj 
posypki: bazaltowa; Wkładka nośna [g/m2]: welon 
szklany [110]; Grubość [mm]: 3,5; Ciężar [kg/m2]: 
9,1; Zalecane spadki: od 12 stopni; Obróbka, montaż: 
mocowane za pomocą gwoździ ocynkowanych, zszywek, 
samowulkanizacja; Zawartość asfaltu [g/m2]: 1300; Od-
porność na działanie wysokiej temperatury [°C]: 100; 
Temperatura zmiękczania się warstwy wierzchniej 
[°C]: 120-125; Wytrzymałość na rozciąganie N/50 mm 
podłużne/poprzeczne: 680/600; Gwarancja: 15 lat; 
Aprobata Techniczna: PN-EN 544:2000; Oferta uzu-
pełniająca: pasy startowe, kalenicowe/koszowe, klej 
Fixer, membrana podkładowa, wywietrznik połaciowy; 
Orientacyjna cena netto [zł./m2]:  24,60

accorD

Kształt: prostokątny; Liczba kolorów: 5 (Brązowy, Czer-
wony, Zielony, Popielaty melanż, Czerwono-brązowy); 
Rodzaj posypki: bazaltowa; Wkładka nośna [g/m2]: 
welon szklany [110]; Grubość [mm]: 3,1; Ciężar [kg/
m2]: 10-11; Zalecane spadki: od 12 stopni; Obróbka, 
montaż: mocowane za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
zszywek, samowulkanizacja; Zawartość asfaltu [g/m2]: 
1300;  Odporność na działanie wysokiej temperatury 
[°C]: 105; Temperatura zmiękczania się warstwy 
wierzchniej [°C]: 120-125; Wytrzymałość na rozciąganie 
N/50 mm podłużne/poprzeczne: 680/550; Gwarancja: 
15 lat; Aprobata Techniczna: PN-EN 544:2000; Oferta 
uzupełniająca: pasy startowe, kalenicowe/koszowe, klej 
Fixer, membrana podkładowa, wywietrznik połaciowy; 
Orientacyjna cena netto [zł./m2]: 21, 92

trio
Kształt: ogon bobra; Liczba kolorów: 4 (Jesienny, 
Czerwony, Czerwony Cień, Zielony); Rodzaj posypki: 
bazaltowa; Wkładka nośna [g/m2]: welon szklany 
[110]; Grubość [mm]: 3,5; Ciężar [kg/m2]: 10-11; 
Zalecane spadki: od 12 stopni; Obróbka, montaż: mo-
cowane za pomocą gwoździ ocynkowanych, zszywek, 
samowulkanizacja; Zawartość asfaltu [g/m2]: 1300; 
Odporność na działanie wysokiej temperatury [°C]: 
105; Temperatura zmiękczania się warstwy wierzch-
niej [°C]: 120-125; Wytrzymałość na rozciąganie N/50 
mm podłużne/poprzeczne: 680/550; Gwarancja: 15 lat; 
Aprobata Techniczna: KCZ/65/12/2006; Oferta uzupeł-
niająca: pasy startowe, kalenicowe/koszowe, klej Fixer, 
membrana podkładowa, wywietrznik połaciowy; Orien-
tacyjna cena netto [zł./m2]: 23,05

tango
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Gont asfaltowy modyfikowany SBS; Kształty: pałacowy; 
Liczba kolorów: 4 (Brązowy, Zielony, Czerwony, Brązo-
wy kontrast); Rodzaj posypki: bazaltowa; Wkładka no-
śna [g/m2]: welon szklany [110], bitum modyfikowany 
SBS; Grubość [mm]: 3,5; Ciężar [kg/m2]: 9,5; Zalecane 
spadki: od 12 stopni; Obróbka, montaż: mocowane za 
pomocą gwoździ ocynkowanych, zszywek, samowulka-
nizacja; Zawartość asfaltu [g/m2]: 1300; Odporność na 
działanie wysokiej temperatury [°C]: 105; Temperatu-
ra zmiękczania się warstwy wierzchniej [°C]: 120-125; 
Wytrzymałość na rozciąganie N/50 mm podłużne/po-
przeczne: 600/450; Gwarancja: 15 lat; Aprobata Tech-
niczna: PN-EN 544:2000; Oferta uzupełniająca: pasy 
startowe, kalenicowe/koszowe, klej Fixer, membrana 
podkładowa, wywietrznik połaciowy; Orientacyjna cena 
netto [zł./m2]: 26,62

sbs accorD

Gont asfaltowy modyfikowany SBS; Kształty: heksago-
nalny; Liczba kolorów: 3 (Brązowy, Czerwony, Zielony); 
Rodzaj posypki: bazaltowa; Wkładka nośna [g/m2]: we-
lon szklany [110], bitum modyfikowany SBS; Grubość 
[mm]: 3,5; Ciężar [kg/m2]: 9,5; Zalecane spadki: od 12 
stopni; Obróbka, montaż: mocowane za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, zszywek, samowulkanizacja; Zawartość 
asfaltu [g/m2]: 1300; Odporność na działanie wysokiej 
temperatury [°C]: 105; Temperatura zmiękczania się 
warstwy wierzchniej [°C]: 120-125; Wytrzymałość na 
rozciąganie N/50 mm podłużne/poprzeczne: 600/450; 
Gwarancja: 15 lat; Aprobata Techniczna: PN-EN 544:
2000; Oferta uzupełniająca: pasy startowe, kalenicowe/
koszowe, klej Fixer, membrana podkładowa, wywietrznik 
połaciowy; Orientacyjna cena netto [zł./m2]: 25,40

sbs sonata

Kształt: prostokątny; Liczba kolorów: 6 (Terra, Naska, 
Indigo, Gabbro, Corrida, Arnic); Rodzaj posypki: bazal-
towa; Wkładka nośna [g/m2]: welon szklany [110]; Gru-
bość [mm]: 3,1; Ciężar [kg/m2]: 10; Zalecane spadki: 
od 12 stopni; Obróbka, montaż: mocowane za pomocą 
gwoździ ocynkowanych, zszywek, samowulkanizacja; Za-
wartość asfaltu [g/m2]: 1300; Odporność na działanie 
wysokiej temperatury [°C]: 100; Temperatura zmiękcza-
nia się warstwy wierzchniej [°C]: 120-125; Gwarancja: 
15 lat; Aprobata Techniczna: KCZ/65/12/2006; Oferta 
uzupełniająca: pasy startowe, kalenicowe/koszowe, klej 
Fixer, membrana podkładowa, wywietrznik połaciowy; 
Orientacyjna cena netto [zł./m2]

„ząb smoKa”

Już od czerwca 
nowe portale 
tematyczne

-izolacje.plA B C

www.abc-izolacje.pl

www.abc-sciany.pl
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Kszta³t: trójkąt; Liczba kolorów: 2 – bordo, zielony; 
Rodzaj posypki: barwiona posypka mineralna; Wk³adka 
noœna [g/m2]: welon z włókna szklanego (120); Gruboœæ 
[mm]: 3,5; Ciê¿ar [kg/m2]: 12; Zalecane spadki: 12–75°; 
Obróbka, monta¿: za pomocą gwoździ,samowulkanizują-
ce się; Zakres temp. stosowania: pow. +5°C; Gwarancja: 
1 rok; Aprobata Techniczna: nr decyzji ITB: PN-EN 544, 
B/65/84/2002; Oferta uzupe³niaj¹ca: kominki wentylacyj-
ne, gwoździe papowe ocynkowane, papa kolorowa, kosze; 
Orientacyjna cena netto [z³/m2]:

trójKąt

Kszta³t: półokrągłe; Liczba kolorów: 2 – bordo, zielony; 
Rodzaj posypki: barwiona posypka mineralna; Wk³adka 
noœna [g/m2]: welon z włókna szklanego (120); Gruboœæ 
[mm]: 3,5; Ciê¿ar [kg/m2]: 12; Zalecane spadki: 12–75°; 
Obróbka, monta¿: za pomocą gwoździ, samowulkanizują-
ce się; Zakres temp. stosowania: pow. +5°C; Gwarancja: 
1 rok; Aprobata Techniczna: nr decyzji ITB: PN-EN 544, 
B/65/84/2002; Oferta uzupe³niaj¹ca: kominki wentylacyj-
ne, gwoździe papowe ocynkowane, papa kolorowa, kosze; 
Orientacyjna cena netto [z³/m2]:

półoKrągłe
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