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Streszczenie 
Metale kolorowe, nie oparte w swej budowie chemicznej na pierwiastku żelaza, jakimi są aluminium, cynk oraz miedź, 

stanowią dobrą, choć zdecydowanie droższą, alternatywę materiałową powszechnie stosowaną w pracach zarówno 
okładzinowych jak i konstrukcyjnych wielu współczesnych budynków. Materiały te cenione są za ich odmienne 
właściwości w stosunku do wyrobów stalowych, w tym odporność na korozję, wygląd, charakter jaki nadają obiektom. 
Inny aspekt to warunki ich stosowania, które wymagają czasami odmiennych metod obchodzenia się z wyrobami 
powstałymi z tych materiałów. W artykule opisano wybrane aspekty stosowania najpopularniejszych metali nieżelaznych 
w lekkich obudowach ścian i dachów. 
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