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Mitek  
- więźba dachowa z fabryki

współczesne budownictwo opiera się na wykorzystaniu 

na placu budowy elementów wykonanych w sposób prze-

mysłowy. Jest dziś oczywiste, że np. drzwi do domu nie będą 

wykonywali na budowie stolarze, lecz zostaną one przy-

wiezione na plac budowy z fabryki. w krajach 

europy Zachodniej i północnej 

równie powszechne 

jest, że także więźbę dachową wykonuje się w zakładzie 

przemysłowym. podobnie jak w przypadku drzwi czy okien, 

na placu budowy dokonuje się już tylko montażu konstruk-

cji z gotowych elementów. produkcja więźby dachowej 

w sposób przemysłowy to całkiem nowa jakość 

w stosunku do wykonywania jej ręcz-

nie na placu budowy.

1



Mitek  
- więźba dachowa z fabryki

Okna i drzwi wykonuje się nie na placu budowy, ale 

w sposób przemysłowy – w fabrykach, przez wy-

specjalizowany personel, z użyciem specjalistycz-

nych maszyn i linii technologicznych. W podobny 

sposób wykonuje się także inny składnik 

domów – więźbę dachową. Aby móc ją 

produkować w fabrykach, potrzebne 

są odpowiednie metody. Najpo-

pularniejsza z nich opiera się 

na wykorzystaniu nowo-

czesnego łącznika – 

płytki kolczastej. Jest 

to blacha stalowa 

Klienci Mitek Industries – zakłady produkujące wią-

zary – integrują projektowanie oraz wykonawstwo. 

Każda firma zatrudnia swoich konstruktorów, któ-

rzy posługując się specjalistycznym oprogramo-

waniem, projektują konstrukcje dachowe w ścisłej 

koordynacji z działem produkcji. Każdy projekt jest 

wykonywany indywidualnie, uwzględniając m.in. 

rodzaj pokrycia oraz lokalizację budynku (wpływ 

na obciążenie śniegiem i wiatrem).

z wytłoczonymi z jednej strony kolcami. Po wpra-

sowaniu pod bardzo dużym naciskiem w dołożone 

do siebie elementy tarcicy, płytka tworzy mocne 

i stabilne połączenie. Komplet wiązarów tworzący 

więźbę jest dostarczany na plac budowy i tu szybko 

montowany w całość.

Montaż wiązarów na placu budowy  
(WIĄZARY LEWANDOWSKI).

Więźba dachowa na ekranie konstruktora.

Fragment „szczegółów węzłów”  
– dokumentacji na prasę.

Fragment wydruku „listy cięć”  
– dokumentacji na piłę.

Oprogramowanie do-

starczane producentom 

przez Mitek Industries 

generuje automatycz-

nie wycenę konstrukcji 

oraz precyzyjną doku-

mentację produkcyjną. 

Może być ona przesłana  

w postaci pliku bezpo-

średnio do sterowania 

pił oraz pras.

Projektory laserowe  
w oparciu o pliki przesłane  
przez program Mitek  
rzutują rysunek wiązara  
z położeniem płytek w węzłach. 
Umożliwia to szybkie  
i dokładne wykonywanie  
elementów gotowej więźby.

Jak się projektuje wiązary z płytkami kolczastymi Mitek?

Czy więźba może być wykonywana w fabryce ?
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Fabryki produkują wiązary z materiału zgodnego 

z polskimi normami, tzn. suszonej tarcicy, podda-

nej uprzednio sortowaniu do danej klasy (zwykle 

„C-24”) pod względem wytrzymałościowym.

Gotową więźbę wycina się na precyzyjnych piłach. 

Następnie elementy układane są na szablonach i łą-

czone w całość przez wprasowanie płytek w docho-

dzące do siebie części wiązara.

Przy domach parterowych wiązary stano-

wią zarówno więźbę, jak i konstrukcję stro-

pu. W przeciwieństwie do stropów betono-

wych wiązary nie potrzebują ściany nośnej 

wewnątrz. Pozwala to na swobodę podziału 

przestrzeni mieszkalnej na poszczególne 

pomieszczenia. Jest możliwe przesunięcie 

ścian wewnętrznych tak na etapie budowy, 

jak i w późniejszym użytkowaniu budyn-

ku. Zastosowanie konstrukcji wiązarowej 

w miejsce stropu betonowego daje znaczne 

oszczędności. Wpływa na nie również fakt, 

że ściany wewnętrzne nie są nośne i mogą 

być wykonane w taniej technologii lekkiej. 

Ponadto, pod takimi ścianami nie będzie 

potrzebna ława fundamentowa. Wszystko 

razem powoduje bardzo znaczące obniże-

nie kosztów budowy.

Jak jest produkowana gotowa więźba?

Jakie zalety mają wiązary w domach parterowych?

Stempel klasyfikatora potwierdza  
dokonanie sortowania.

Hala produkcyjna jednego z polskich  
producentów wiązarów – stanowisko prasowania  

(prasa MARK-I produkcji Mitek Industries).

Przykłady konstrukcji wiązarowej na domy Parterowe

Wnętrze domu parterowego – ponieważ 
wiązary opierają się tylko na ścianach 

zewnętrznych, można swobodnie 
podzielić wnętrze domu na poszczególne 

pomieszczenia (realizacja MABUDO).

Gotowa konstrukcja domu parterowego 
bez użytkowego poddasza  

(realizacja WIĄZARY BURKIETOWICZ).
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Ważną zaletą stosowania wiązarów z płytkami kol-

czastymi jest możliwość uzyskania na poddaszu 

Przykład – Projekt „z7” z Pracowni Projektowej „z500”

strychu – bardzo pożytecznego pomieszczenia go-

spodarczego.

Dzięki zastosowaniu wiązarów w domu o powierzchni  82m2 uzyskano 26m2 strychu (realizacja WEST-MALL).

Montaż domu  
według projektu „Z7” , 
ze zmienionym kątem nachylenia  
dachu na 40 stopni– dzięki wiązarom  
uzyskano duże, przestrzenne poddasze  
(realizacja WIĄZARY BURKIETOWICZ).
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Wbrew często spotykanym opiniom, wiązary są 

znakomitym rozwiązaniem również na poddasza 

mieszkalne. Podstawową zaletą takiej konstrukcji 

jest możliwość uzyskania na poddaszu przestrzeni 

bez słupów, co pozwala na swobodny podział po-

wierzchni.

Ponieważ, w przeciwieństwie do konstrukcji zbija-

nych na budowie, wiązary mogą mieć bardzo zróż-

nicowane kształty, pozwalają one na nowe możli-

wości ukształtowania sufitu. Na przykład w salonie 

może to być strop łukowy lub podniesiony.

Dlaczego warto stosować wiązary w domach piętrowych?

Niezwykła przestrzeń salonu uzyskana dzięki wiązarowej 
konstrukcji stropodachowej (MABUDO).

Wiązary na stropie betonowym – swoboda ustawiania ścian działowych  
(realizacja WIĄZAR-SYSTEM).

Wiązary attykowe – przestrzeń bez słupów  
(realizacja MABUDO).
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Pas dolny wiązarów na poddasze mieszkalne może 

być konstrukcją stropu. Bardzo przyspiesza to czas 

budowy oraz znacząco obniża koszt domu.

Montaż wiązarów na poddasze mieszkalne.  
W ciągu jednego dnia – gotowa  zarówno więźba,  

jak i konstrukcja stropu (realizacja WIĄZAR-SYSTEM).

Pas dolny wiązara będzie stanowić konstrukcję stropu (realizacja WEST-MALL)

Dzięki prefabrykowanym wiązarom łatwo uzyskać z litego drewna konstrukcje mansardowe czy łukowe (realizacje – WIĄZARY BURKIETOWICZ)
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Wiązary mogą stanowić konstrukcję stropodacho-

wą. Takie ekonomiczne rozwiązanie jest stosowane 

zarówno w tzw. domach w stylu śródziemnomor-

skim, jak i  w budynkach wielokondygnacyjnych.

Czy stropodach musi być z betonu?

Konstrukcja stropodachowa – projekt „Topaz” z pracowni „MG Projekt” (realizacja MABUDO).

Jak porównać „co wychodzi taniej”? -  więźba robiona na budowie czy gotowa z fabryki ?

wariant i - Prefabrykowane wiązary
całkowity koszt wariantu  

z wiązarami prefabrykowanymi zawiera:

wariant ii – więźba wykonywana Przez cieśli na budowie
całkowity koszt wariantu  

z więźbą ciesielską stanowi sumę:

zakup gotowych wiązarów przygotowanych  
pod konkretny projekt, 

zakupu drewna w tartaku (zwykle kupujemy z zapasem)

transportu drewna na plac budowy

transport wiązarów na plac budowy impregnatu

montaż kosztu okuć ciesielskich, gwoździ itp.

robocizny cieśli

Gdy wiązary zastępują strop żelbetowy

kosztu wykonania stropu!

kosztu ściany nośnej (przy wiązarach mogą być wykonane w taniej konstrukcji lekkiej)

kosztu ławy fundamentowej pod ścianą nośną

wiążąca cena podana przez zakład prefabrykacji koszt szacunkowy wariantu z więźbą ciesielską

Prefabrykowane wiązary

MATerIAł Suszona tarcica - zgodnie z polskimi normami 

SZyBKOść MONTAżu Montaż więźby (w wielu przypadkach stanowiącej równocześnie 
konstrukcję stropu) – zwykle 1-2 dni

ryZyKO KrAdZIeży MATerIAłu Z PlACu BudOWy Przywiezione wiązary są montowane od razu na konstrukcji dachu

GWArANCJA udzielana przez zakład przemysłowy – producenta wiązarów

POłąCZeNIA eleMeNTóW WIęźBy Zaprojektowane przez inżyniera konstruktora, nie pozostawione  
do wyboru wykonawcom 

dOKłAdNOść WyMIArOWA Specjalistyczne maszyny w fabryce więźby zapewniają dokładność 
wymiarów, a co za tym idzie idealnie równe połacie dachowe

trudno zmierzyć ale warto wziąć Pod uwagę !
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porównanie kosztów – przykłady

Projekt „MALWA”  
(Pracownia „Domowe Klimaty”)

(tarcica suszona komorowo, strugana, klasyfikowana)
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porównanie kosztów – przykłady

Projekt „IKAR” 
 (Pracownia „Dobre Domy”)

strop żelbetowy (TerIVA) 12 938,71 zł
wynajem dźwigu 10 m-g 1 189,40 zł
więźba 9,333 m3 11 490,98 zł
łączniki ciesielskie 685 szt. 2 698,90 zł
montaż konstrukcji dachu 207,13 m2 9 658,47 zł

37 976,46 zł

wiązary prefabrykowane, w cenie:
– materiał
– montaż
– stężenia
– okucia

21 400,00 zł

wybierając wiązary oszczędzasz    16 576,46 zł
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Co należy wiedzieć zamawiając wiązary?

RoofCon Viewer – bezpłatny program

Inwestorom, montażystom i wszystkim innym zaintere-

sowanym Mitek udostępnia bezpłatny program „roof-

Con Viewer”. Pozwala on oglądać projekty konstrukcji 

dachowych zaprojektowanych w technologii Mitek  

Industries. 

●  w cenie wiązarów są wliczone wszystkie składniki kosztów m.in.: drewno, okucia ciesielskie, stężenia, 

impregnat.

●  Zamawiając prefabrykowaną więźbę nie musimy się martwić o zakup materiałów – wszystko 

zapewnia dostawca wiązarów. 

●  Zakłady wiązarów posiadają własne biura projektowe i w razie potrzeby mogą dokonać 

przeprojektowania konstrukcji dachowej.

Producenci wiązarów dołączają takie pliki do swoich 

ofert. „roofCon Viewer” jest do pobrania ze strony 

internetowej www.dachymitek.pl. Na tym portalu 

jest zamieszczonych kilkaset konstrukcji dachowych 

do popularnych projektów typowych.
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wiązary dachowe – przykłady realizacji

znakomitym, bardzo ekonomicznym rozwiąza-

niem w projekcie „andrea ii g1” jest właśnie 

konstrukcja wiązarowa. 

Została ona wykonana z suszonej i klasyfikowanej 

tarcicy. Technologia płytek kolczastych i zastosowa-

nie nowoczesnych maszyn pozwoliło na wytworze-

ANDREA II G1

nie elementów o dokładnych wymiarach, co gwa-

rantuje idealnie równe połacie dachowe.

Zaprojektowane wiązary pozwoliły wyeliminować 

kosztowny strop betonowy. daje to kilkanaście ty-

sięcy złotych oszczędności (poza samym stropem 

na obniżkę kosztów wpływa brak ławy fundamen-

towej pod ścianami wewnętrznymi). Wiązary po-

zwoliły ponadto uzyskać pożyteczne pomieszcze-

nie gospodarcze – strych.

Ponieważ wiązary opierają się jedynie na ścianach 

zewnętrznych, nie ma ścian nośnych wewnątrz. 

W związku z tym mogą być one wykonane w ta-

niej technologii lekkiej. Nie ma również problemu 

w przyszłości, aby np. przesunąć ścianę dzielącą po-

szczególne pomieszczenia.
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„andrea ii g1” to projekt popularnej pracow-

ni projektowej „arcHiPelag”. jest to dom par-

terowy z  garażem jednostanowiskowym. Prze-

znaczony dla 3-4-osobowej rodziny. w strefie 

dziennej znajduje się: salon z kominkiem, 

jadalnia oraz kuchnia. Przewidziano również 

miejsce na toaletę oraz duże pomieszczenie 

gospodarcze. strefę nocną tworzą trzy sypial-

nie oraz wygodna łazienka. w holu zaplanowa-

no schody, prowadzące na praktyczny strych. 

dużym atutem domu jest częściowo zadaszony 

taras, który tworzy dodatkowy, kameralny azyl 

wypoczynkowy.



wiązary dachowe – przykłady realizacji
ANDREA II G1

Montaż głównej części więźby trwał 1 dzień. Na dru-

gi dzień wykonano roboty wykończeniowe. Tak więc 

montaż wiązarów, które stanowią równocześnie 

konstrukcją stropu trwał 2 dni. Na trzeci dzień de-

karze mogli przystąpić do pracy. Obyło się bez bała-

ganu na budowie. Nie było ryzyka, że ktoś ukradnie 

tarcicę z placu budowy. Po przywiezieniu wiązarów 

zostały one od razu zamocowane dźwigiem na bu-

dynku. Inwestor zyskał kilkanaście tysięcy złotych, 

które przydadzą się na inne prace na budowie.

Zdjęcia z realizacji firmy „wiązary Lewandowski” 

(www.wiazary-lewandowski.pl).
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wiązary dachowe – przykłady realizacji
KOMETA

Projekt „kometa” z popularnej pracowni pro-

jektowej „dobre domy” to niewielki dom za-

projektowany z myślą o rodzinie 4-osobowej. 

zaletą projektu kometa jest przestronny pokój 

dzienny z kominkiem, połączony funkcjonalnie 

z jadalnią oraz możliwość wyjścia na taras za-

równo z salonu, jak i z dwuosobowej sypialni.
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Konstrukcja wiązarowa stanowi w tym projekcie za-

równo więźbę, jak i konstrukcję stropową.

Ponieważ wiązary opierają się tylko na ścianach ze-

wnętrznych, żadna ściana wewnątrz nie jest nośna. 

Pozwala to bez ograniczeń podzielić przestrzeń 

mieszkalną. Można też zmienić w późniejszym 

okresie podział na poszczególne pokoje. Projekt 

pozwala wygospodarować w poddaszu pożyteczne 

pomieszczenie gospodarcze – strych. 

Produkcja wiązarów odbyła się w oparciu o precy-

zyjną dokumentację generowaną przez specjali-

styczne oprogramowanie, która w formie plików 

sterujących była wysłana na piłę oraz prasę.

realizacja konstrukcji dachowej –  
„wiĄZary bUrkieTowiCZ” www.burkietowicz.pl 



wiązary dachowe – przykłady realizacji
LUCCA II

„lucca ii” to interesujący projekt z popularnej 

pracowni „liPiŃscy”. jest to prosty dom parte-

rowy – połączenie ładnego wyglądu z niewiel-

kim, ale wygodnie zaplanowanym wnętrzem. 

doskonała propozycja dla pary seniorów lub 

małej rodziny. wnętrze kryje kuchnię, spiżar-

nię, salon z kominkiem, łazienkę i trzy niewiel-

kie sypialnie.

15

Projekt wiązarów dachowych zakładał utworze-

nie na poddaszu pomieszczenia przeznaczonego 

na pożyteczny strych. Ponieważ połączenie nowo-

czesnym łącznikiem do drewna – płytką kolczastą –  

pozwala w różny sposób kształtować wiązary, 

w domu o powierzchni 78m² uzyskano, w bardzo 

ekonomiczny sposób, dodatkowe pomieszczenie 

gospodarcze 26 m².

Prace montażowe trwały około 8 godzin. W tym cza-

sie powstała konstrukcja, która jest zarówno więź-

bą, jak i konstrukcję stropu. Została ona wykonana 

z suszonej i struganej tarcicy.




