
Podsufitkê nale¿y zamontowaæ do konstrukcji noœnej wykonanej 

z suchych i zaimpregnowanych drewnianych ³at o wymiarach 

min. 25mm x 50mm.

 

Konstrukcja powinna byæ odpowiednio wypoziomowana. 

Maksymalny rozstaw ³at nie powinien przekraczaæ 40 cm. Zaleca 

siê monta¿ desek podsufitki prostopadle do powierzchni œciany. 

Monta¿ powinien byæ wykonywany w temperaturze otoczenia 

powy¿ej + 5 °C.

Monta¿ podsufitki Listwa J

Listwy J montujemy na obwodzie zabudowywanego dachu 
mocuj¹c je do ³at w odleg³oœciach, co oko³o 30 cm. 

Mo¿na zamiast do listwy J zamocowaæ jeden z koñców deski 
podsufitki do odpowiednio uformowanej obróbki blacharskiej deski 
czo³owej. (Rys.9)
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Listwa H

Przyk³ad monta¿u listwy J
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Elementy podsufitki montujemy do konstrukcji za pomoc¹ 

nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozj¹ gwoŸdzi d³ugoœci 

min. 20 mm i wielkoœci ³ba min. 8 mm.

GwoŸdzie nale¿y wbijaæ prostopadle do pod³o¿a w œrodek otworów 

monta¿owych pozostawiaj¹c ok. 1 mm luzu (dla umo¿liwienia 

kompensacji temperaturowych zmian d³ugoœci).

Monta¿ deski podsufitki

Mocowanie deski podsufitki do ³aty 

Monta¿ kolejnych desek podsufitki

Listwa H s³u¿y do ³¹czenia koñców desek podsufitki w naro¿nikach
okapu.
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PODSUFITKA

Elementy podsufitki powinny byæ 

sk³adowane w pomieszczeniach

zadaszonych podparte na ca³ej

d³ugoœci. Wysokoœæ sk³adowania

nie powinna przekraczaæ 1 m.

Temperatura pomieszczeñ nie

powinna przekraczaæ 50 °C.

Przyk³ad wykonania konstrukcji noœnej

Magazynowanie



poradnik

PODSUFITKA

PRODUCENT DYSTRYBUTOR

"Cell-Fast" Spó³ka Jawna

37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31

Dlaczego BRYZA
BRYZA to grupa produktów sk³adaj¹ca siê z systemu rynnowego 

oraz podsufitki dachowej. 

Wiedza in¿ynierska, nowoczesne technologie oraz komponenty 

najwy¿szej jakoœci poparte d³ugoletnim doœwiadczeniem firmy 

"Cell-Fast" w przetwórstwie tworzyw sztucznych od 1990 roku, 

zaowocowa³y stworzeniem systemów o wysokiej jakoœci oraz 

niezawodnej marce.

Wykonane z PVC elementy cechuje niewielka masa, ca³kowita 

odpornoœæ na warunki atmosferyczne, trwa³oœæ koloru 

potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia.

BRYZA System Rynnowy to produkt o ugruntowanej pozycji 

rynkowej, wprowadzony do sprzeda¿y z pocz¹tkiem 2004 roku. 

BRYZA oferuje kompletny system sk³adaj¹cy siê z rynien

o przekroju pó³okr¹g³ym 75, 100, 125, 150mm, zespo³u kszta³tek 

oraz rur spustowych w trzech œrednicach  O 63,  O 90,  O 110. 

Dyskretna elegancja klasycznych kszta³tów, ³atwoœæ monta¿u

i gama szeœciu kolorów w czterech rozmiarach, pozwoli na 

zaspokojenie Pañstwa potrzeb.

BRYZA Podsufitka to rozwi¹zanie kompletne, sk³adaj¹ce siê

z podsufitki pe³nej i perforowanej, listwy J oraz listwy H, 

uzupe³niaj¹ce system rynnowy pozwalaj¹ce na estetyczne i trwa³e 

wykoñczenie dachu. Kolorystyka podsufitki jest zbie¿na 

z kolorystyk¹ systemu rynnowego.

PODSUFITKA

Jakoœæ oferowanego produktu potwierdzaj¹ badania

w niezale¿nych laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej

w Warszawie, oraz Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimerowych

i Barwników w Toruniu.

 Bardzo ma³a wartoœæ tj. ok. 0,07% (260% normy)  skurczu 

wzd³u¿nego gwarantuje, ¿e podczas dobowych czy rocznych zmian 

temperatury otoczenia podsufitka zachowuje siê stabilnie,

dziêki czemu nie ulega deformacji.

 Wysokie wspó³czynniki udarnoœci oraz modu³ sprê¿ystoœci 

(150% normy) gwarantuj¹, ¿e podsufitka odporna jest na 

uderzenia, dziêki czemu posiada du¿¹ odpornoœæ na pêkniêcia,

co w konsekwencji gwarantuje d³ugoletni¹ ¿ywotnoœæ.

 Badania palnoœci i rozprzestrzeniania siê ognia okreœli³y 

podsufitkê jako wyrób klasy B d co oznacza, ¿e wyrób jest trudno 0 

palny, a w czasie ekspozycji p³omienia nie spadaj¹ p³on¹ce krople, 

tak wiêc jest bezpieczny w porównaniu do alternatywnych 

materia³ów u¿ywanych jako podsufitka.

 Badania odpornoœci na sztuczne starzenie dowiod³y, ¿e 

podsufitka BRYZA jest odporna na odbarwienia wynikaj¹ce
z ekspozycji na œwiat³o, co powoduje, ¿e nawet po d³ugim czasie 

wyrób zachowuje swój kolor.

Kolorystyka zieleñ

grafit

biel

czerwieñ

ceg³a

br¹z

Dzia³ Handlowy

38-400 Krosno, ul. Okulickiego 4

tel. 013 432 54 16, tel. 013 432 54 37,fax 013 420 12 20

e-mail: bryza@cellfast.com.pl

www.cellfast.com.pl
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