
Rozpowszechnione w gotyku dachówki 
Mnich-Mniszka są jednymi z najstarszych mo-
deli dachówek, niestety w wielu przypadkach 
również kłopotliwymi ze względu na wrażli-
wość tego modelu na warunki atmosferyczne, 
a konkretnie silny wiatr i trzymanie się mni-
chów na połaci, trudne wykonawstwo oraz 
wysoką wagę pokrycia.

W związku z powyższym już na począt-
ku rewolucji technicznej w latach 1890–1928 
opracowano kilka wariantów tej dachówki 
zakładkowej tłoczonej na prasie idealnie imi-
tującej wyglądem dachówki Mnich-Mniszka. 

Wielu konserwatorów niemal automatycznie 
zezwala na zastępowanie na obiektach histo-
rycznych dachówki Mnich-Mniszka dachów-
ką Klasztorną.

Nie zmienia to wyglądu dachu i pozosta-
wia piękny gotycki wygląd pokrycia, jedno-
cześnie podnosi parametry zamocowania, od-
prowadzenia wody oraz szczelności pokrycia.

Jako pierwszy produkcję dachówki Kla sz -
tornej, znanej wówczas jako dachówka Staro-
niemiecka Z6 uruchomił w 1891 roku znany 
europejski konstruktor i producent – „ojciec 
dachówek zakładkowych” Carl Ludovici, a już 
po 3 latach, czyli w 1894 roku, znalazła się 
w podręczniku architektury. Jego przodujące 
wówczas zakłady, największa w tym czasie ce-
gielnia na świecie, produkowały już w 1900 ro-
ku ponad 20 milionów dachówek rocznie, po-
siadając własne lokomotywy, wozy parowe, 
prądnice i silniki elektryczne. Dachówki tej 
firmy docierały koleją do najdalszych zakąt-
ków Europy, w tym również na tereny Polski.

Wiele innych firm, uznając doskonałość 
pomysłu dachówki Klasztornej, próbowało 
uzyskać podobny produkt i wprowadzić go 
do swej oferty. W 1928 roku niemiecka firma 
F.v.Muller z Eisenbergu wprowadziła do sprze-
daży swoją udoskonaloną dachówkę Klasz-
torną, stąd oznaczenie E28.

Opisywana była w opracowaniu reguł nie-
mieckiego rzemiosła dekarskiego z 1935 roku 
jako model o szczególnych parametrach i wła-
ściwościach. Dziś nadal oferujemy tę dachówkę 
produkowaną w niezmienionej od 1928 roku 
formie w niemieckim zakładzie Wienerberger 
w Straubing, znanym od ponad 130 lat z do-
skonałej jakości dachówek produkowanych 
z bawarskich glin i iłów.

Jest ona produkowana w zakładzie dodat-
ków ceramicznych na prasach, gdzie wyjściowa 
grubość pacy gliny to 65 mm (normalnie oko-
ło 25 mm), co pozwala uzyskać przy bardzo 
dużym nacisku na formę dachówkę tej grubo-
ści i o tym kształcie. Zachowuje ona bardzo 
zbliżony wygląd do dachówki Mnich-Mniszka, 

W ostatnich latach zauważalnie wzrosła na rynku konserwacji zabytków popularność 
dachówki Klasztornej jako najbardziej rozwiniętej formy zabytkowych dachówek 
takich jak rzymska Tegola czy Mnich-Mniszka, doskonale je przy tym zastępując.
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oraz zalety dachówek zakładkowych. Układana 
jest na sucho, a mocowana tylko za pomocą 
spinek lub opcjonalnie śrub.

Co ważne, dachówki te są wyjątkowo od-
porne na silne wiatry i ulewne deszcze wy-
stępujące w Polsce i północno-wschodniej 
Europie. Wszystko dzięki wyjątkowej konstruk-
cji i bardzo głębokiej fali, która w części dol-
nej tworzy tzw. rynnę pewnie odprowadzają-
cą wodę nawet z bardzo wysokiej połaci przy 
silnym bocznym wietrze. Konserwatorzy za-
bytków i wymagający architekci znają dachów-
kę Klasztorną i wysoko cenią jej walory wizu-
alne i techniczne. Utarła się opinia, że po jej 
zastosowaniu znikają wszelkie problemy ze 
szczelnością.

Pomimo że została opracowana niemal 
przed 100 laty, zapewnia najwyższą jakość 
przy historycznym wyglądzie.

W ciągu ostatniej dekady dachówka 
Klasztorna E28 została zastosowana na po-
krycie bardzo wielu obiektów.

Podajemy kilka wybranych przykładów 
obiektów, przy których renowacji mieliśmy 
przyjemność uczestniczyć, gdzie pokryto da-
chy tym modelem.

• zespół kościelno-klasztorny Ziębice,
• zespół kościelno-klasztorny Żarnowiec,
• zespół kościelno-klasztorny oo. Bernar-

dynów w Radomiu,
• kościół Mariacki w Gdańsku – aktualnie 

kończone prace dachowe,
• kościół w Pruszczu Gdańskim,
• kościoły w Toruniu,

• Urząd Miejski w Grudziądzu,
• kościół w Ełku.

W ostatnim czasie ułożono z niej dachy 
kościoła pw. Michała Archanioła w Rajsku oraz 
kościoła pw. Bożego Ciała w Poznaniu.

Dach kościoła 
pw. Michała Archanioła 
w Rajsku pokryty 
dachówką Klasztorną E28

Dach kościoła 
pw. Bożego Ciała 

w Poznaniu pokryty 
dachówką Klasztorną E28

Dachówka  
Klasztorna E28 

ma zbliżony wygląd do 
dachówki Mnich-Mniszka 

oraz zalety dachówek 
zakładkowych
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