
4.3  Przewiązany kosz z dachówki karpiówki 5352 4  Kosze

4.3.1   Rów no ra mien nie prze wiąza ny kosz z dachówki kar piów ki przy kry ciu w łu skę, 
sze ro kość 2 kar piów ki, po dział 2 : 4 (1 : 2) 

Ryc. 4.19:
Sche mat dzie le nia ko sza, po dział 2 : 4 (1 : 2), kry cie w łu skę

Ryc. 4.20: 
Wy zna cza nie pierw sze go punk tu prze cię cia 

w ko szu (sze ro kość 2 kar piów ki) 

Ryc. 4.21: 
Wy zna cza nie dru gie go punk tu prze cię cia

8.2  Prze wiąza ny kosz wcię ty przy kry ciu w łu skę 147146 8  Prze wiąza ny kosz wcię ty 

Ryc. 8.1: 
Po czątek prze wiąza ne go ko sza wcię te go,

sze ro kość 2 kar piów ki, pierw szy rząd przy kry wa ny. 
Po pra wej stro nie rząd kry jący jest już prze wiąza ny

Ryc. 8.2: 
Ko lej ny etap kry cia prze wiąza ne go ko sza wcię te go

Ryc. 8.3: Po czątek prze wiąza ne go ko sza wcię te go przy kry ciu w łu skę, sze ro kość 3 kar piów ki. Pierw szy rząd przy kry wa ny 

Ryc. 8.4: Z le wej stro ny znaj du je się pierw szy punkt prze cię cia z rzę dem kry jącym

Od stycznia 2016 wydawca miesięcznika 

DACHY wprowadza na rynek nowe, rozsze-

rzone wydanie książki w branży dekarskiej 

„Technika układania dachówki karpiówki”.

Nie czekaj do stycznia i już dziś zarezerwuj 

wydanie dla siebie! (nakład ograniczony)

Szczegóły na stronie www.dachy.info.pl 

lub w redakcji tel. /22/ 646 75 23, e-mail: prenumerata@pcbmedia.pl

Tematyka książki

– rodzaje krycia

– kosze

– przewiązane kosze sercowe

– przewiązany kosz jednostronnie przechodni

– przekryty kosz z dachówki karpiówki

– przewiązany kosz wcięty

– kosz jednolity

– lukarny

– krycie zaokrąglonych i wygiętych połaci dachowych

– akcesoria dachowe 


