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Systemy szalunkowe to elementy przestrzenne służące do wielo-
krotnego montażu. Przeznaczone są do formowania m.in. ław fun-
damentowych, ścian i słupów o przekroju kwadratowym lub pro-
stokątnym, podciągów, szybów windowych, a także nietypowych 
elementów konstrukcyjnych, praktycznie w każdym obiekcie. 
Elementy tych systemów to cały typoszereg płyt ramowych wypeł-
nionych sklejką oraz wyposażonych w kompletny zestaw części 
złącznych, usztywniających, kompensujących oraz pionujących. Sze-
roka gama możliwości oraz ciągłe udoskonalenia i innowacje sza-
lunku pozwalają sprostać stale rosnącym wyzwaniom dzisiejszego 
budownictwa, przemysłu czy energetyki.

x x x  Systemy szalunków ściennych
Podział szalunków ściennych wynika ze stopnia ich obciążenia 
napierającym betonem. Wyróżniamy systemy małogabarytowe śred-
nich obciążeń oraz większe – dla dużych.
W zależności od rodzaju deskowań produkowanych przez daną firmę 
istnieją różne dopuszczalne normy parcia świeżego betonu, wynoszące 
co najmniej 10 kN/m2, a niektóre przekraczają nawet 80 kN/m2.
Podstawowe elementy systemu stanowią płyty szalunkowe o róż-
nych gabarytach. Są to ramy wzmocnione dodatkowymi żebrami 
wykonanymi z zamkniętych profili, do których użyto wysokogatun-
kowej stali. Poszycie płyt wykonano z wielowarstwowej, wodood-
pornej sklejki pokrytej obustronnie powłoką żywiczną, co gwaran-
tuje jego długą żywotność oraz wysoką jakość powierzchni betonu. 
Po rozszalowaniu nie wymaga on tynkowania, a jedynie zastosowa-
nia tynków pocienionych lub szpachlowania.
Wysokości płyt szalunkowych zaczynają się od 90 cm, szerokości od 
25 cm, dochodząc odpowiednio nawet do 330/240 cm.
Zwarte usytuowanie profili wewnętrznych wzmacniających ramę, 
zwanych też żebrami, zapobiega odkształcaniu się sklejki pod 
wpływem parcia betonu. Specjalne umieszczone nich uchwyty 
ułatwiają wygodny transport ręczny płyt szalunkowych. Z kolei, 
przemyślana konstrukcja samych żeber z otworami technologicz-
nymi pozwala na zawieszanie wsporników pomostów roboczych, 
które umożliwiają działania dozorowe wewnątrz szalunków i są 
bardzo pomocne w czasie wibrowania mieszanki betonowej. Także 
w zewnętrznym profilu konstrukcji ram stalowych przewidziano 

specjalne otwory technologiczne, dzięki którym możliwe jest 
łączenie płyt oraz innych elementów niezbędnych w deskowaniu, 
wówczas stosuje się ściągi i nakrętki centrujące. 
Kolejnym podstawowym detalem zespalającym zarówno płyty sza-
lunkowe, jak i inne towarzyszące im części jest wielofunkcyjny 
zamek o konstrukcji klinowej, który również usztywnia i wyrównuje 
płaszczyznę deskowania. Zamek szalunkowy należy montować na 
żebrach lub, gdy jest to niemożliwe, bezpośrednio w ich sąsiedztwie. 
Naroża zewnętrzne i wewnętrzne to elementy, dzięki którym 
można zamykać system szalunków ściennych. Połączenie naroża 
z płytami szalunkowymi uzyskujemy za pomocą konkretnych rodza-
jów zamków oraz ściągów i nakrętek centrujących – jeden jego 
bok spinamy zamkami, a drugi skręcamy ściągami i nakrętkami. 
Dopuszcza się zespolenie narożnika z płytami szalunkowymi tylko 
przy użyciu zamków wielofunkcyjnych.
W przypadku naroży zewnętrznych mamy nieco inną sytuację. 
Najłatwiejsze, a zarazem najskuteczniejsze jest jego szalowanie 
przy użyciu narożnika zerowego i zastosowaniu zamków po 
jednej stronie narożnika i ściągów centrujących z nakrętką 
po drugiej stronie. Istnieje również możliwość łączenia narożnika 
z płytami szalunkowymi wyłącznie przy użyciu określonych 
rodzajów zamków.

Wyróżnia się też naroża rozwartokątne i ostrokątne. Do ich for-
mowania używa się narożników przegubowych o różnych wymia-
rach, np. 30/30 cm. Te przykładowe można rozchylać lub składać 
w zakresie 60−270°. Narożniki przegubowe łączymy z pły-
tami szalunkowymi za pomocą ściągów i nakrętek centrujących. 
Te wewnętrzne mocujemy w trzech miejscach, a po ich stronie 
zewnętrznej łączymy elementy za pomocą ściągów o różnej długości.
Jeśli montujemy płyty szalunkowe, które różnią się wysokościami, 
np. mierzą 150 i 270 cm, to płyty krótsze instalujemy na dole 
deskowania. Ich poziomy należy łączyć ze sobą ściągami centrują-
cymi lub zamkami szalunkowymi.
Przy ścianach o większych powierzchniach dodatkowe usztyw-
nienie nośne, zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym 
osiąga się przez zastosowanie specjalnych rygli szalunkowych 
i belek usztywniających. Ściany przeciwległe szalunku łączone 
są za pomocą prętów gwintowanych (ściągów) oraz nakrę-
tek kołnierzowych.
Elementami osłaniającymi pręty są odpowiedniej długości rurki 
dystansowe PVC, które występują w komplecie wraz ze stoż-
kami uszczelniającymi. Wyznaczają one rozstaw między przeciw-
ległymi płytami i ustalają w ten sposób żądaną grubość betono-
wanej ściany. Do formowania naroży wykorzystuje się narożniki 
wewnętrzne, zewnętrzne i przegubowe o zróżnicowanych wymia-
rach. W systemach dostępne są również podpory uchylne i ukośne, 
które służą do pionowania konstrukcji szalunku.
Istotnym elementem uzupełniającym deskowanie są pomosty 
robocze, które należy wykonać ze wsporników. Te zaczepione 
w otworach płyt szalunkowych są wygodną podstawą do ułożenia 
drewnianych dyli stanowiących pomost. Możliwość zainstalowania 
słupków, poręczy i krawężników pozwala na całkowicie bezpieczną 
realizację zadań przez pracowników.

x x x  Szalunek wspinający
To typ deskowania ściennego przeznaczony do ścian zewnętrz-
nych. Podstawowym elementem zestawu są wsporniki 
szalunku wspinającego, które powinny być przeliczone zgod- 
nie z polskimi normami i przenosić obciążenie wiatrem do 
różnych wysokości, np. H = 100 m. Należy je mocować 
stosując stożki uszczelniające (są elementami odzyskiwanymi) 
i kotwy faliste lub pętlowe. 
Różnorodność płyt pozwala na optymalne rozstawienie 
dowolnego szalunku. Oba systemy zapewniają gładkość uzy-
skanych powierzchni, które po rozformowaniu nie wyma-
gają tynkowania. Zastosować można jedynie tynki pocienione 
lub szpachlowanie.

Mocowanie stożków uszczelniających do płyty szalunkowej.
Pracę rozpoczynamy od wyliczenia rzędnej linii mocowania stożków 
na szalunku, licząc za punkt 0 poziom ostatnio wykonanego stropu. 
Obliczenia dokonujemy według wzoru:

h = hs − gs − 10 cm – x

gdzie:
h – wysokość położenia stożka uszczelniającego od poziomu 0 [cm]
hs – wysokość ściany [cm]

gs – grubość stropu [cm]
x – grubość podkładu (np. kantówka 10/10 cm, dźwigar drewniany 
H-20 itp.) opieranego na zaczepach wspornika wspinającego, stano-
wiącego podparcie dla płyt szalunkowych [cm]

Po obliczeniu wysokości linii stożków na szalunku zewnętrznym, 
należy ustalić miejsca mocowania uchwytów montażowych 
i przybić je. Następnie na uchwyt wkręcamy stożek uszczelniający, 
a w niego odpowiednio dobraną kotwę, której rodzaj i długość 
zależną od miejsca usytuowania stożka (ściana, strop) i czasu tech-
nologicznego twardnienia betonu. Jest to okres liczony od momentu 
zabetonowania stożków do chwili zamontowania w nich wsporni-
ków szalunku wspinającego.

x x x  Szalunek jednostronny
Szalunek jednostronny znajduje swoje zastosowanie przy betono-
waniu ścian pionowych, usytuowanych przy istniejących budow-
lach, skarpach etc. Elementami umożliwiającymi wykonywanie 
szalunków jednostronnych o różnych wysokościach są wspor-
niki kozłowe.

Przykład:
Dla wysokości szalunku jednostronnego do 4,5 m i parciu świeżego 
betonu do 100 kN/m2. Siły powstałe na skutek jego nacisku są prze-
noszone przez kotwy, zamocowane pod kątem 45° w płycie podłoża 
a także przez nią samą. Ściana budowli musi wytrzymać ciśnienie 
hydrostatyczne świeżego betonu. Zadaniem fundamentów, płyty 
dennej oraz stropów jest przeniesienie siły wywieranej przez wspor-
niki kozłowe. O wyborze sposobu zakotwienia decydują siły rozcią-
gające w kotwach, zależne od rozstawu elementów wzmacniajcych, 
wysokości ściany betonowanej oraz szybkości betonowania (parcie 
betonu). By zapewnić lepszą sztywność wsporniki kozłowe należy 
łączyć rurami uniwersalnymi.
Rozstaw kozłów jest dostosowywany indywidualnie, ponieważ 
trzeba uwzględnić następujące czynniki:
• wysokość betonowania (obciążenie od parcia betonu);
• dobór elementów kotwiących;

Rodzaje deskowań budowlanych. 
Jak prawidłowo dobrać oraz 
wykonać montaż szalunków?

Szalunki, bo tak obecnie coraz częściej nazywa 
się systemy deskowań wykorzystywane w branży 
budowlanej, są nieodzownym elementem konstrukcji 
obiektów. W ciągu ostatnich dekad przeszły one 
zaawansowane zmiany i udoskonalenia technologiczne, 
dzięki czemu współczesne budynki osiągają niewyobra-
żalne w przeszłości kształty, a ich wygląd jest coraz 
bardziej urozmaicony i interesujący. Projektanci mogą 
z kolei wykazać się prawie nieograniczoną wyobraźnią 
architektoniczną, podnosząc walory ekonomiczno- 
-estetyczne budowli.
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Fot. 1.  Szalunki są niezbędnym elementem podczas wznoszenia konstrukcji budynków; stosuje się je do wy-
konywania fundamentów, ścian, słupów, szybów windowych i wielu innych elementów konstrukcyjnych

Rafał Jastrzębski, Piotr Bińczak
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Rys. 1. Szalunek jednostronny z płytami ustawionymi pionowo
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• elementy zapewniające łączenie płyty ze wspornikiem kozłowym;
• sposób układania płyt szalunkowych;
• geometrię płyt (rozstaw w niej poprzeczek).
Pręty kotwiące betonuje się podczas wykonywania płyty dennej 
lub stropu. Zaleca się, aby były one przyspawane do zbrojenia. Pręt 
należy spajać ze ściągiem za pomocą łącznika kotwy.

x x x  Wykonywanie ścian radialnych
Z listew radialnych można szalować konstrukcje wieloboczne o róż-
nych długościach promieni. Mając do wyboru rozmaite szerokości 
listew oraz wszystkie płyty szalunkowe, można zestawić deskowanie 
odzwierciedlające łukowy fragment ściany. 
Listwy radialne łączy się z płytami za pomocą zamków i ściągów 
centrujących ułożonych naprzemiennie. Do zespojenia listew o więk-
szych wysokościach z płytami deskowania, stosuje się takie same 
trzy zamki o konkretnych wymiarach oraz trzy ściągi centrujące. 
Z kolei do połączenia krótszych listew wykorzystywane są dwa 
zamki wielofunkcyjne oraz dwa ściągi centrujące. Obciążenia 
z tych drugich przenoszone są za pomocą belki ściągu. W zależno-
ści od rodzaju (wielkości) ścian radialnych określa się dopuszczalne 
parcie betonu na deskowanie. Żądany promień krzywizny nada-
wany jest listwom poprzez dokręcanie dwóch nakrętek na odpo-
wiednią długość.

x x x  Montaż deskowań ściennych
Decydujący wpływ na tempo wykonywania prac i ich jakość, 
a więc na logistykę i ekonomikę budowy, ma przede wszystkim 
bardzo dobre przygotowanie organizacyjne i sprzętowe. Praca 
powinna się zaczynać od dokładnego rozpoznania projektu tech-
nicznego, ułożenia harmonogramu poszczególnych robót zwią-
zanych z cyklem betonowania oraz podziałem obiektu pod ktem 
kolejności etapów. Nie bez znaczenia jest także właściwy dobór 
niezbędnych elementów deskowania. Każdorazowe i profesjonalne 
przygotowanie strategii realizacji budowy dowolnego obiektu 
pozwala wyeliminować przestoje i chaos organizacyjny, co sprawia, 
że praca staje się płynna i przyjemna.
Płyty szalunkowe można łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji. 

Trzeba jednak pamiętać, że ich podstawowym ustawieniem jest 
pion, a rozmieszczenie poziome należy traktować jako rozwiązanie 
dopełniające. Do montażu deskowań powinno się używać elemen-
tów pełnowartościowych i nieuszkodzonych.
Jeżeli zapomnimy o naniesieniu specjalnego płynu antyadhezyj-
nego, zapewniającego powłokę poślizgową, możemy mieć prob-
lem z oderwaniem ścian deskowania od zastygniętego betonu. 
Kolejną niedogodnością w tym przypadku może się okazać 
doczyszczenie ich powierzchni po demontażu. Pamiętajmy rów-
nież o podporach uchylnych dokręcanych do specjalnych otwo-
rów w szalunkach oraz kotwionych do podłoża w celu wypiono-
wania całej konstrukcji. 
W fazie zalewania betonem należy zwrócić szczególną uwagę na 
to, aby nie przekroczyć dynamiki wprowadzania materiału mię-
dzy ściany, gdyż jego parcie może okazać się zbyt duże. Tego 
typu zaniedbanie może grozić ryzykiem przekroczenia granicy 
wytrzymałości nakrętek zabezpieczających ściągi łączące ściany 
szalunkowe. 

x x x  Montaż wsporników ściennych szalunku wspinającego

Przygotowanie segmentu transportowego
Dwa wsporniki szalunku wspinającego ustawiamy równolegle 
do siebie w odległości wynikającej z rozstawienia stożków 
uszczelniających, zabetonowanych wcześniej w konstrukcji 
budynku. 
W zaciskach mocujemy trzy rury uniwersalne. Za pomocą złą-
czy obrotowych przykręcamy stężenie ukośne z rury uniwersalnej. 
Na belkach wspornika ściennego montujemy uchwyt podpory 
uchylnej i słupki pomostu roboczego, na które następnie nakła-
damy deski, zabezpieczające oraz krawężnik. Na półki wspornika 
szalunku wspinającego wkładamy następnie drewniane dźwigary. 
Tak zmontowany segment transportowy podczepiamy do zawiesia 
czterohakowego żurawia i unosimy do góry na wysokość umoż-
liwiającą wsunięcie wspornika pomostu pomocniczego w pro-
fil wspornika szalunku wspinającego. Oba wsporniki łączymy ze 
sobą za pomocą dwóch sworzni, a następnie wyposażamy w deski 
zabezpieczające oraz pomost pomocniczy deskowania.

Formowanie szybów windowych
W celu usprawnienia prac budowlanych, podczas betonowania 
szybów windowych lub technicznych, można zastosować elementy 
rozszalowujące (Er), które będą kolejnymi częściami szalunków 
ściennych. Wykonane są ze stalowych profili i blachy poszyciowej 
zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym. Montujemy je w miarę 
możliwości na środku każdej z czterech ścian wewnętrznego 
deskowania szybu. W zewnętrznym segmencie szalunku, dokład-
nie naprzeciwko elementu rozszalowującego, należy zamoco-
wać regulowaną wkładkę uzupełniającą. Konstrukcja Er pozwala 
w prosty sposób zmniejszyć wymiar liniowy deskowania o kilka 
cm w każdej ze ścian. Dzięki temu możliwe będzie swobodne 
wycofanie szalunku z szybu windowego w całości i przestawienie 
go za pomocą żurawia w dowolne miejsce na budowie. Raz zmon-
towana konstrukcja tego typu jest użytkowana na wszystkich kon-
dygnacjach realizowanego obiektu.
W zależności od wymiaru wewnętrznego szybu windowego, 
jaki wykonujemy, wyrównanie płaszczyzny płyt wewnętrz-
nych możemy uzyskać poprzez zastosowanie belek ściągu lub 
belek usztywniających.

Montaż szalunku szybu windowego rozpoczynamy od zestawienia 
segmentu wewnętrznego, co powinno odbywać się na placu przygo-
towawczym. Zmontowany segment dostarcza się dźwigiem w strefę 
pracy i rozsuwa na odpowiedni wymiar, przez opuszczenie środko-
wej części Er do poziomu fragmentów zewnętrznych. Następnym 
krokiem jest montaż zewnętrznej części szalunku wraz z ustale-
niem grubości ściany (rozstawem pomiędzy płytami zewnętrznymi 
a wewnętrznymi). Podstawowe elementy deskowania szybu windo-
wego, łączone są ze sobą za pomocą odpowiedniego zamka szalun-
kowego. Po montażu Er do płyt używa się śrub przyspawanych do 
profili głównych oraz nakrętek. W zależności od wysokości wystę-
puje sześć lub osiem punktów mocowania. Poszycie zewnętrzne Er 
przykrywa otwory pod ściągi znajdujące się w płycie podstawowej, 
co uniemożliwia wyciek mleczka betonowego poza szalunek. By 
powłoka lepiej przylegało do powierzchni sklejki, sugeruje się usu-
nięcie zaślepek, znajdujących się w płycie od strony połączenia z Er 
(otwory zostaną przykryte poszyciem). Taką szczelność gwarantują 
belki napinające, które dodatkowo prostują deskowanie.

x x x  Szalunki stropowe

Dźwigarowo-sklejkowy szalunek stropowy
System tradycyjnego szalunku stropowego (potocznie zwanego 
dźwigarowo-sklejkowym) przeznaczony jest do deskowania stro-
pów o dowolnych kształtach. Dzięki niewielkiej liczbie wchodzących 
w jego skład elementów, montaż i demontaż są proste i szybkie. 
Deskowanie stropowe umożliwia również wykonywanie podciągów 
o rożnych przekrojach. Tradycyjny szalunek dźwigarowo-sklejkowy 
składa się z trzech podstawowych grup elementów konstrukcyjnych:
• podpór stropowych;
• dźwigarów drewnianych;
• poszycia szalunku, czyli sklejki o odpowiednich parametrach 
technicznych oraz elementów uzupełniających umożliwiających 
ustawienie szalunku tj.:

Rys. 2. Wykonywanie ścian radialnych
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Rys. 3. Wykonywanie ścian i słupów o wysokości większej niż 3 m
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Rys. 4. Płyty szalunkowe montować należy za pomocą napinaczy (dociągają płytę do wspornika kozło-
wego) oraz wspornika kątowego  (blokuje możliwość przesuwania się płyt pod własnym ciężarem)
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Rys. 5. Przykład zamontowania szalunku windowego
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− głowic podtrzymujących dźwigary na podporach,
− trójnogów służących do pionowego ustawienia podpór,
− złączy i rur do usztywniania i stabilizacji podpór,
− słupków do zamocowania poręczy w postaci desek,
− zacisków (wsporników) dźwigarowych,
− wsporników wieńcowych.

Wytyczne montażu stropu dźwigarowo-sklejkowego
Istotny wpływ na tempo wykonywania prac montażowych ma pro-
fesjonalne przygotowanie organizacyjne. Dobry podział realizowa-
nego przedsięwzięcia na etapy oraz dobranie optymalnego rozstawu 
podpór i dźwigarów pozwala wyeliminować przestoje na budowie 
i zwiększyć dynamikę prowadzonych prac. Prawid łowo zaprojekto-
wany szalunek stropu ogranicza czas montażu oraz zapewnia bez-
pieczeństwo podczas betonowania. Dobór sprzętu niezbędnego do 
wykonania podparcia stropu można wykonać z wykorzystaniem 
programów komputerowych lub w sposób analityczny.

Aluminiowy szalunek stropowy
Dość istotnym produktem, znacznie ułatwiającym pracę podczas 
zalewania stropu betonem, jest szalunek wykonany z alumi- 
nium, który składa się zazwyczaj z płyt aluminiowych oraz 
podpór stropowych.
Konstrukcja takiej płyty charakteryzuje się dużą lekkością i trwa-
łością, a jej rama pokryta jest specjalną wodoodporną sklejką. 
Kształt profili aluminiowych, użytych jako obramowanie płyty, 
zabezpiecza ją przed zabrudzeniami spowodowanymi wyciekaniem 
betonu na jej styku. Różnorodność elementów gwarantuje dopa-
sowanie zestawu do każdego stropu. Jeśli pomiędzy istniejącymi 
ścianami pojawiają się odstępy, można je w prosty sposób wypełnić 
płytą rozsuwaną lub sklejką uzupełniającą, która jest układana na 
specjalnych dźwigarach (wyrównujących, poprzecznych) lub krawę-
dziakach. Elementami podpierającymi płyty szalunkowe są typowe 
podpory budowlane, wyposażone w głowice wsporcze. 
Strop aluminiowy, np. AluStrop można montować bez konieczności 

stosowania specjalnych podnośników. Przy większych wysokościach 
używa się rusztowań przejezdnych. W skład systemu wchodzą 
również elementy zabezpieczające pracowników przed upadkiem 
z wysokości.
Aluminiowe szalunki stropowe nie należą do najtańszych rozwią-
zań, jednakże dzięki powtarzalnym rozwiązaniom oraz możliwości 
szybkiego montażu poprawiają wydajność prac. System ten stosuje 
się głównie podczas budowania biurowców oraz apartamentow-
ców, czyli budynków powtarzalnością kolejnych kondygnacji. 

Montaż szalunku stropowego
Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy należy zgroma-
dzić w strefie montażu szalunku. Warto zadbać o to, by maksymal-
nie wykorzystywać płyty o tych samych wymiarach. Gwarantuje to 
skrócenie czasu montażu i demontażu. Przed użyciem powierzch-
nie płyt bezpośrednio stykające się z betonem należy pokryć pły-
nem antyadhezyjnym.
W pomieszczeniach o dużych rozpiętościach pomiędzy elementami 
konstrukcyjnymi podpierającymi strop zaleca się stosowanie pasa 
kompensacyjnego w połowie jego rozległości. Wykonuje się go ze 
sklejki lub drewnianej kantówki wspartej na podporach budowla-
nych. Jest on szczególnie przydatny, gdy zachodzi konieczność uży-
cia podparcia wtórnego, podczas przenoszenia deskowania na wyż-
sze kondygnacje.

x x x  Demontaż
Demontaż deskowania rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy beton 
osiągnie odpowiednią wytrzymałość, tj. stałość struktury, zapewnia-
jącą odporność powierzchni oraz krawędzi elementów na uszkodze-
nia (~24 h). Prace rozpoczynamy od zdemontowania osprzętu, czyli 
wsporników dozorowych, podpór uchylnych, nakrętek, zamków, 
belek napinających, zaczepów krawędziowych, napinaczy itd. Po 
demontażu szalunku płyty należy oczyścić z betonu i zabezpieczyć 
płynem antyadhezyjnym. Ich składowanie powinno odbywać się na 
utwardzonym i równym podłożu, w stosy pionowe, posortowane 
wymiarami. W trakcie montażu i demontażu, jak również składo-
wania i transportu, płyt nie należy przesuwać po ostrych krawę-
dziach, zrzucać z wysokości czy przyciskać ciężkimi elementami. 
Jeżeli powstaną na nich uszkodzenia, to usuwa się je na bieżąco 
przed użyciem na kolejnej budowie.

x x x  Podsumowanie
Poza standardowymi systemami szalunków są również dostępne 
na rynku nietypowe rozwiązania w tym obszarze budownictwa. 
Dobrym przykładem jest tzw. deskowanie 3D, które można wyko-
rzystać do tworzenia fantazyjnych i niespotykanych form geome-
trycznych. Dzięki trójwymiarowym modelom projektodawca tworzy 
szalunki, pozwalające na uzyskanie bardzo ciekawych kształtów ele-
mentów architektonicznych, które nie zaistniałyby przy wykorzy-
staniu standardowych systemów. To potwierdza, że branża budow-
nicza, także jej pokrewne, przeżywają ciągły rozwój, bez którego nie 
byłyby konkurencyjne.
Wiek XXI jeszcze do niedawna kojarzył się z futuryzmem pisarzy 
i wizjonerów, a dziś jest rzeczywistością. Także architekci oraz inwe-
storzy budowlani urozmaicają swoje oferty, z których chętnie korzy-
stają współcześni, coraz bardziej wybredni klienci.
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Rys. 6 Wykonanie montażu stropu dźwigarkowo-sklejkowego


