
Produkcja dachówek cementowych rozpocz´∏a
si´ w Niemczech w roku 1844. Jej prekursorem
by∏ Albert Kroher, który oprócz wielu
prefabrykatów betonowych rozpoczà∏ równie˝
produkcj´ dachówek. W wyniku ˝mudnej
r´cznej pracy, produkowano te dachówki sztuka
po sztuce na sto∏ach formierskich. Od roku 1844
zacz´∏a si´ rozpowszechniaç w Niemczech
produkcja dachówek z wykorzystaniem
cementu. Nie by∏y one barwione w ˝aden
sposób, czasem tylko malowane z zewnàtrz, ale
trwa∏oÊç koloru tej pow∏oki by∏a krótka. Jednak
do dzisiaj mo˝na oglàdaç dach wykonany z
dachówek cementowych sprzed 150 laty, który
dotàd spe∏nia swojà rol´: jest szczelny, nie
cieknie i zapewnia ochron´. 

Pierwsze techniczne dane dachówek
cementowych produktu pochodzà z roku 1911 -
w prospekcie z tego okresu wymienione sà:
wysoka wytrzyma∏oÊç, ma∏a nasiàkliwoÊç,
przesiàkliwoÊç i zwiàzana z tym wysoka
mrozoodpornoÊç tego materia∏u. Mimo tych
zalet wykorzystanie dachówek cementowych w

Niemczech w ciàgu
nast´pnych
dziesi´cioleci nie
jest warte uwagi,
gdy˝ by∏a to
produkcja tylko
rzemieÊlnicza. Du˝y
prze∏om nastàpi∏ w
1950 roku. 
W zwiàzku z
niezwykle du˝ym
zapotrzebowaniem
na materia∏y
budowlane po II
wojnie Êwiatowej,
przedsi´biorca
Rudolf Braas
opracowa∏
technologi´, która
umo˝liwia∏a
zmechanizowanie
produkcji dachówek
cementowych. 

Kontakty z brytyjskim koncernem Redland Ltd,
który wyprodukowa∏ od 1936 roku ok. 200 mln
dachówek, doprowadzi∏y do za∏o˝enia w 1953
roku wspólnej firmy Braas & Co GmbH. W tym
samym roku zosta∏ zbudowany i uruchomiony
macierzysty zak∏ad Braas & Co w Heusenstamm,
niedaleko Frankfurtu nad Menem i rozpocz´to
zautomatyzowanà produkcj´ dachówki
Frankfurter Pfanne.

Produkcja wczoraj i dziÊ
Od dawna g∏ówne sk∏adniki dachówek sà
niezmienne: piasek, cement portlandzki, woda i
pigmenty na bazie tlenków ˝elaza. W 1954 roku
surowce by∏y jeszcze mieszane w otwartej
betoniarni. Cement by∏ wysypywany z worków,
piasek podawany by∏ poprzez wag´ ramieniowà.
Po wymieszaniu materia∏ by∏ sk∏adowany 
w zbiorniku buforowym dachówczarki, która ju˝
wtedy pracowa∏a w systemie formowania ciàg∏ej
wst´gi. Podk∏ady aluminiowe ( palety ) by∏y
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Dachówka typu S 
z II po∏owy XIX wieku.



przesuwane przenoÊnikiem taÊmowym do
w∏aÊciwej dachówczarki. Palety odciska∏y dolnà
powierzchni´ dachówek. Za pomocà wa∏ka
dociskowego i kalibratora zostajà nape∏nione
mieszankà betonowà. Pod du˝ym naciskiem
walców nast´puje formowanie konturu
powierzchni zewn´trznej dachówek.
Zag´szczony i wyprofilowany materia∏ opuszcza∏
maszyn´ jako ciàg∏a wst´ga, odcinana na
odpowiednià d∏ugoÊç. Maszyny pierwszej
generacji produkowa∏y 40 dachówek na minut´.
Âwie˝e dachówki by∏y sk∏adowane w komorach
suszàcych, w temperaturze 60°C w czasie 
od 8 do 12 godzin, a nast´pnie oddzielane 
od aluminiowych podk∏adów w specjalnym
urzàdzeniu.
Ciàgle wzrastajàce zainteresowanie
doprowadzi∏o do uruchomienia nast´pnych
fabryk. Wraz z budowà nowych linii
technologicznych wzrasta∏a wiedza o produkcji 
i dystrybucji dachówek. Tak by∏y, krok po kroku,
wprowadzane zamkni´te betoniarnie 
i urzàdzenia odpylajàce. Pr´dkoÊç produkcji
dachówek wzros∏a do 100 szt / minut´.
Produkcja dachówek szczytowych, gàsiorów 
i innych elementów zosta∏a równie˝
zautomatyzowana.
Zainteresowanie tymi produktami na rynku
europejskim doprowadzi∏o do uruchomienia
produkcji dachówek Braas równie˝ w wielu
innych krajach w ca∏ej Europie.
Pod koniec lat osiemdziesiàtych du˝ym
wyzwaniem by∏o po∏àczenie Niemiec - we
wschodnich landach powsta∏o pi´ç nowych
fabryk, które pod wzgl´dem technologii sà 
w Êwiatowej czo∏ówce.
Nast´pnie firma zwróci∏a si´ dalej na wschód-

rozpocz´∏a intensywny rozwój 
w Polsce, a tak˝e uruchomiono fabryk´ w Rosji.
Budowa fabryki w Opolu trwa∏a osiem miesi´cy,
a rozpocz´cie produkcji nastàpi∏o 
w czerwcu 1996 roku. Zainstalowano tam jednà
z najnowoczeÊniejszych na Êwiecie linii
produkcyjnych, a sukces rynkowy dachówek
Braas sk∏oni∏ firm´ do sprecyzowania dalszych
planów rozwoju. 
Dlatego te˝ w maju 1999 roku uruchomiono
jeszcze nowoczeÊniejszy zak∏ad produkcyjny 
w P∏oƒsku, niedaleko Warszawy. Pracuje tam
unikalna w skali Êwiatowej linia produkcyjna
umo˝liwiajàca produkowanie nie tylko dachówek
podstawowych ale te˝ gàsiorów oraz dachówek
szczytowych na tej samej linii produkcyjnej.

Dachówki cementowe wczoraj i dziÊ
Dachówki Braas pierwszej generacji
produkowane  jeszcze z prostà kraw´dzià ci´cia
nie by∏y barwione w masie. Jednak ju˝ wtedy
osiàgni´to bardzo du˝à dok∏adnoÊç wymiarowà
u∏atwiajàcà uk∏adanie, a doskona∏y kszta∏t
podwójnego zamka gwarantowa∏ szczelnoÊç
pokrycia. Wysoka mrozoodpornoÊç sprawdzi∏a
si´ w szczególnie nara˝onych na niskie
temperatury rejonach.
Dachówki  wyprodukowane w 1953 roku
osiàgn´∏y d∏u˝szà trwa∏oÊç ni˝ gwarantowane 
30 lat i ciàgle jeszcze z powodzeniem spe∏niajà
swojà funkcj´. 
Dachówki Franfurter z roku 1997 zmieni∏y si´
bardzo w porównaniu ze swoimi prototypami 
z poczàtków produkcji. Od kilku lat sà barwione
w masie, powierzchnia zewn´trzna jest g∏adsza,
a kraw´dê czo∏owa si´ zaokràgli∏a. Poprawiono
kszta∏t zamka bocznego. Optymalizacja

Dach pokryty dachówkà cementowà z 1844 roku. Po 150 latach, pokryte patynà ale w pe∏ni funkcjonalne.



kszta∏tów i zmniejszenie ci´˝aru nast´puje dzi´ki
sta∏ym badaniom, równie˝ w tunelu
aerodynamicznym. Badania obejmujà:
technologi´ produkcji, sk∏ad betonu, wp∏yw
uziarnienia piasku, jakoÊç pow∏oki zewn´trznej,
rodzaj tworzyw, ale równie˝ optymalizacj´
kszta∏tu, poprawienie szczelnoÊci zamków,
dostosowanie do uk∏adania przy mniejszych
kàtach nachylenia itp. Nowe kolory i kszta∏ty

powi´kszajàce mo˝liwoÊci wyboru sà równie˝
elementami podlegajàcymi ciàg∏ym badaniom 
i próbom.
Podobnie jest ze wszystkimi elementami
systemowymi s∏u˝àcymi zbudowaniu trwa∏ego 
i pewnego dachu nad g∏owà. Wi´kszoÊç z nich
powsta∏a w wyniku wspó∏pracy firmy z
wykonawcami. To oni najlepiej wiedzà co jest
potrzebne i jakie elementy wp∏ywajà na jakoÊç
dachu, szybkoÊç jego uk∏adania, odpornoÊç na
b∏´dy wykonawcze i projektowe. 
Regulowany zakres rozstawu ∏at nie narzuca
koniecznoÊci projektowania wi´êby dla
okreÊlonej wielokrotnoÊci jednego rozstawu,
lecz umo˝liwia dowolnoÊç. Czynnik ten bywa
tak˝e decydujàcy w przypadku remontów
istniejàcych dachów, gdy˝ nie trzeba wymieniaç,
ani dostosowywaç wi´êby dachowej do pokrycia
dachówkami Braas. 

Wszystkie te czynniki sk∏adajà si´ na pewnoÊç,
którà dajemy inwestorom oferujàc 30 letnià
gwarancj´, która z kolei ma uzasadnienie 
w historii produkcji i wykazanej trwa∏oÊci
cementowych dachówek Braas.

Maszyna formujàca dachówki Braas.


