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wymieniÊ?

Kompleksowa wymiana instalacji
c.o.? Owszem, jeĂli zmieniamy
rodzaj paliwa, a rury i grzejniki sÈ
w zïym stanie lub mamy instalacjÚ
wykonanÈ niefachowo, przez co
ogrzewanie nie zapewnia komfortu
i jest nieekonomiczne.
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Na modernizacjÚ instalacji grzewczej decydujemy siÚ gïównie
z trzech powodów – gdy zaleĝy nam na tym, by:
zmniejszyÊ koszty ogrzewania,
poprawiÊ estetykÚ pomieszczeñ,
zapewniÊ sobie lepszy komfort uĝytkowania.
Kompleksowa modernizacja jest niezbÚdna wtedy, gdy kocioï odmawia posïuszeñstwa, a przecieki z rur lub grzejników uniemoĝliwiajÈ normalne funkcjonowanie instalacji. Trzeba wtedy wymieniÊ
kocioï z osprzÚtem, uïoĝyÊ nowe rury i zamontowaÊ nowe grzejniki.
Nie w kaĝdym domu, w którym dziaïanie instalacji budzi
zastrzeĝenia, konieczna jest kompleksowa wymiana wszystkich
jej elementów – czÚsto poĝÈdany efekt przynosi tylko czÚĂciowa
modernizacja.

Instalacja c.o.

o tym, ĝe sprawnoĂÊ kotïów kondensacyjnych czy wyposaĝonych w rozbudowanÈ
automatykÚ sterujÈcÈ moĝe byÊ o 10–15%
wyĝsza.
KorzystajÈc z tego zestawienia, moĝemy
w przybliĝeniu okreĂliÊ, o ile zmieniajÈ siÚ
koszty ogrzewania, gdy przestawimy je na
inny rodzaj paliwa.
Jak siÚ zmieniÈ koszty? W domu ogrzewanym kotïem na paliwo staïe zuĝywa
siÚ rocznie 3 tony wÚgla. Stary kocioï ma
sprawnoĂÊ okoïo 50 %, zatem zapotrzebowanie domu na ciepïo wynosi 10500 kWh
(7 kWh/kg × 0,5 × 3000 kg). Koszty wÚgla
wynoszÈ 1470 zï.
Ogrzewanie tego samego domu gazem
z sieci bÚdzie kosztowaïo: 10500 kWh × 0,18
zï/kWh = 1890 zï, czyli trochÚ wiÚcej, ale
za to zniknÈ wszelkie niewygody zwiÈzane
z opalaniem wÚglem. W praktyce wydatki
bÚdÈ jednak jeszcze wiÚksze, bo gdy stanie
siÚ to proste i nie bÚdzie wymagaÊ ĝadnego
wysiïku, bÚdziemy utrzymywaÊ podwyĝszony komfort cieplny w pomieszczeniach
i utrzymywaÊ staïÈ temperaturÚ w ciÈgu
doby. Kiedy dom ogrzewa siÚ wÚglem, bywa
czÚsto niedogrzany – zwïaszcza nad ranem,
gdy wÚgiel w kotle siÚ wypali. Przyczynia
siÚ to do oszczÚdnoĂci paliwa – nawet jeĂli
nie jest ona intencjÈ mieszkañców. Przez
zastosowanie kotïa gazowego o wyĝszej

sprawnoĂci – np. kondensacyjnego – oraz zainstalowanie programatora moĝna obniĝyÊ
zuĝycie gazu, a wiÚc i obniĝyÊ wydatki.
Ogrzewanie tego samego domu gazem
pïynnym zwiÚkszy ponaddwukrotnie wydatki na ogrzewanie. Z podobnym wzrostem
kosztów ogrzewania musimy siÚ liczyÊ,
jeĂli zdecydujemy siÚ na ogrzewanie olejem
opaïowym.
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Zdecydowane obniĝenie kosztów ogrzewania moĝna uzyskaÊ przez:
poprawienie izolacyjnoĂci cieplnej domu,
zastosowanie tañszego paliwa do ogrzewania.
Generalny remont domu jest okazjÈ do
przeprowadzenia termorenowacji poïÈczonej
z modernizacjÈ instalacji grzewczej.
Zmiana rodzaju paliwa do ogrzewania
zaleĝy przede wszystkim od jego dostÚpnoĂci – nie wszÚdzie jest dostÚp do sieci
gazowej, czasem zdarzajÈ siÚ teĝ trudnoĂci
z ustawieniem zbiornika na gaz pïynny.
Trzeba równieĝ uwzglÚdniÊ wymagania
stawiane pomieszczeniom, w których
bÚdzie umieszczony kocioï, gdyĝ nie zawsze
moĝna w domu wydzieliÊ kotïowniÚ lub
zaplanowaÊ miejsce do skïadowania paliwa.
OczywiĂcie jeĂli pozostajemy przy dotychczas uĝywanym paliwie, modernizacja sprowadzi siÚ do wymiany kotïa i ewentualnie
zwiÈzanego z nim osprzÚtu; moĝna wtedy liczyÊ na obniĝenie kosztów ogrzewania o 15
do 20%, zaleĝnie od róĝnicy sprawnoĂci
energetycznej nowego i starego urzÈdzenia.
Zanim zdecydujemy siÚ na zmianÚ
paliwa, warto porównaÊ koszty jednostkowe pozyskania energii z róĝnych paliw
zamieszczone w poniĝszej tabeli. WartoĂci
te trzeba traktowaÊ orientacyjnie, gdyĝ ceny
poszczególnych noĂników energii sÈ obecnie czÚsto zmieniane. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ
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Na czym moĝna oszczÚdziÊ

Kocioï gazowy zamiast
wÚglowego
Taka zamiana zwiÚkszy wygodÚ uĝytkowania i umoĝliwi przeznaczenie dotychczasowej kotïowni do innych celów, kocioï gazowy moĝna bowiem zamontowaÊ w kuchni

Porównanie parametrów paliw stosowanych do ogrzewania domów
Paliwo

¥rednia wartoĂÊ
opaïowa
[kWh/jedn.]

SprawnoĂÊ spalania
[%]

Cena jednostki

Koszt
[zï/kWh]

gaz ziemny

10

85

1,5 zï/m3

0,18

gaz pïynny

7

85

2,0 zï/l

0,34

olej opaïowy

11

80

2,9 zï/l

0,33

wÚgiel

7

60

0,6zï/kg

0,14

koks

8

60

0,8 zï/kg

0,17

drewno

4

55

0,3zï/kg

0,14

pelety

4,5

60

0,6 zï/kg

0,22

prÈd elektryczny
(Ărednia z I i II taryfy)

1

100

0,38 zï/kWh

0,38

ciepïo gruntu
(do zasilania pompy ciepïa)

1

350% *

0,38 zï/kWh

0,11

* PojÚcie sprawnoĂci spalania ma w tym przypadku sens umowny. W istocie chodzi o tzw. wspóïczynnik COP, który zwykle wynosi od 3 do 5 (300–500%)
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lub ïazience. PrzejĂcie z wÚgla na paliwo
gazowe zmniejsza teĝ zanieczyszczenie
Ărodowiska.
Co wynika ze zmiany kotïa. Kotïy gazowe kondensacyjne odprowadzajÈ spaliny
o niskiej temperaturze, co sprzyja wykraplaniu siÚ zawartej w nich pary wodnej,
dlatego kanaï spalinowy musi byÊ wyposaĝony we wkïad zapobiegajÈcy niszczÈcemu
oddziaïywaniu tzw. kondensatu, który powstaje w wyniku rozpuszczania siÚ spalin
w skroplinach pary. W tym celu – zaleĝnie
od lokalizacji nowego kotïa – wstawiamy
wkïad ze stali kwasoodpornej w uprzednio
uĝytkowany komin lub w ten sam sposób
dostosowujemy kanaï spalinowy w innym
pomieszczeniu. JeĂli w wybranym na kocioï
miejscu nie moĝna go podïÈczyÊ do istniejÈcego komina, mamy dwie moĝliwoĂci:
1) wykonanie nowego komina z elementów prefabrykowanych,
2) zakup kotïa z zamkniÚtÈ komorÈ
spalania i wyprowadzenie rury powietrzno-spalinowej przez ĂcianÚ domu; ten wariant
– wedïug przepisów – moĝemy zastosowaÊ
tylko wtedy, gdy kocioï ma moc nominalnÈ
nie wiÚkszÈ niĝ 21 kW.
Przystosowanie instalacji grzewczej.
Dotychczasowy kocioï pracowaï w obiegu
otwartym z bezciĂnieniowym naczyniem
wzbiorczym, tymczasem nowoczesne kotïy
powinny wspóïpracowaÊ z instalacjÈ typu
zamkniÚtego. Wprawdzie moĝliwa jest
wspóïpraca nowego kotïa ze starym systemem ogrzewania, jednak wtedy naleĝy siÚ
liczyÊ z przyspieszonÈ korozjÈ elementów
instalacji oraz moĝliwoĂciÈ awarii w wyniku przedostawania siÚ zanieczyszczeñ
do automatyki nowego kotïa. ZamkniÚcie
instalacji moĝna przeprowadziÊ dwojako:
a) przez zamontowanie wymiennika
ciepïa oddzielajÈcego obieg kotïowy od
grzejnikowego,
b) przez zamontowanie odpowietrzników
na grzejnikach i ciĂnieniowego naczynia
wzbiorczego.
Sposób b) warto zastosowaÊ jedynie
wtedy, gdy decydujemy siÚ na nowe grzejniki, a istniejÈce rury sÈ w dobrym stanie
i zostanÈ dokïadnie przepïukane przed
zamontowaniem kotïa i grzejników.
Niezaleĝnie od rodzaju gazu – ziemny czy
teĝ pïynny – kotïy majÈ takÈ samÈ budowÚ
i dotyczÈ ich te same wymagania co do odprowadzania spalin i wspóïpracy z instalacjÈ, a róĝniÈ siÚ jedynie dyszami palników
gazowych. Równieĝ wewnÚtrzna instalacja
gazowa jest taka sama. Do zasilania gazem
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pïynnym trzeba bÚdzie zainstalowaÊ na
dziaïce zbiornik – na powierzchni terenu
lub zagïÚbiony w gruncie. FormalnoĂci
zwiÈzane z jego zainstalowaniem oraz
dzierĝawÈ zbiornika zaïatwia siÚ z firmÈ
dostarczajÈca gaz, z którÈ podpisujemy
umowÚ.
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fot. Viessmann

fot. Kotïospaw

Kocioï olejowy zamiast
wÚglowego
KorzyĂci wynikajÈce z takiej zamiany to
przede wszystkim wygoda w obsïudze
ogrzewania i mniejsze zanieczyszczenie
Ărodowiska, ale koszty ogrzewania znacznie
siÚ podniosÈ.
Co wynika ze zmiany kotïa. Kocioï olejowy wymaga takiego samego przystosowania
komina jak kocioï gazowy, ale nie moĝna go
ustawiÊ w dowolnym miejscu, wymaga on
bowiem oddzielnego pomieszczenia, dlatego
najczÚĂciej montujemy go w miejscu starego
kotïa wÚglowego. Gïównym problemem,
jaki moĝe utrudniaÊ takÈ zamianÚ, jest
znalezienie miejsca na zbiornik olejowy, bo
zmieĂci siÚ tylko w dostatecznie duĝej kotïowni. Zbiornik trzeba zabezpieczyÊ przed
wypïywem oleju w razie nieszczelnoĂci:
w tym celu buduje siÚ tzw. wannÚ lub montuje zbiorniki dwuĂcienne. Z braku miejsca
w budynku zbiorniki na olej umieszcza siÚ
na zewnÈtrz w odpowiednio zabezpieczonym wykopie.
Przystosowanie instalacji grzewczej. Nie
musimy jej „zamykaÊ”, ale jest to wskazane
ze wzglÚdu na jej trwaïoĂÊ.

Kocioï na wÚgiel zamiast
ogrzewania elektrycznego
Ogrzewanie domu prÈdem elektrycznym
jest wygodne, ale najdroĝsze, i to okazuje
siÚ czasem wystarczajÈcym powodem do
zmiany ěródïa energii.
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Co wynika ze zmiany kotïa. Trzeba
znaleěÊ miejsce na utworzenie kotïowni
i magazynowanie opaïu oraz zapewniÊ
odprowadzenie spalin do komina, wykorzystujÈc istniejÈce kanaïy lub stawiajÈc nowy
komin z elementów prefabrykowanych.
Przystosowanie instalacji. Znacznie
mniej kïopotliwa bÚdzie zmiana sposobu
ogrzewania w domu, w którym jest instalacja wodna, a ěródïem ciepïa jest kocioï elektryczny. Wystarczy wtedy przez wymiennik
ciepïa wïÈczyÊ równolegïe do biegu grzewczego kocioï wÚglowy oraz zamontowaÊ
ukïad zaworów umoĝliwiajÈcych niezaleĝnÈ
pracÚ jednego lub drugiego ěródïa ciepïa.
Kotïa elektrycznego nie warto demontowaÊ, gdyĝ moĝe on sïuĝyÊ jako ogrzewanie
tzw. dyĝurne podczas dïuĝszej nieobecnoĂci
domowników.
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Nowszy kocioï gazowy plus
kominek z pïaszczem wodnym
RozwiÈzanie takie pozwala na uzyskanie
doĂÊ znacznych oszczÚdnoĂci na kosztach
ogrzewania, zwïaszcza gdy mamy dostÚp do
taniego drewna opaïowego.
Co wynika ze zmiany kotïa. DziÚki
wiÚkszej sprawnoĂci nowoczesnego kotïa –

zwïaszcza kondensacyjnego – obniĝymy zuĝycie gazu. Kominek
z pïaszczem wodnym umoĝliwi korzystanie z taniej energii.
Przystosowanie instalacji. Wspóïpraca kotïa gazowego
i kominka z pïaszczem wodnym wymaga zamontowania
wymiennika ciepïa, gdyĝ kominek musi pracowaÊ w otwartym
obiegu, a kocioï gazowy – w obiegu zamkniÚtym. Konieczne
wiÚc bÚdzie zamontowanie dwóch pomp cyrkulacyjnych,
a takĝe zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem
temperatury.
Wkïad kominkowy powinien byÊ wyposaĝony w bezpiecznik
wodny, którego funkcjÚ peïni zawór termostatyczny otwierajÈcy dopïyw wody wodociÈgowej, gdy przekroczona zostanie
bezpieczna temperatura pracy. Problemy, jakie mogÈ wynikaÊ
z opisanych zmian polegajÈ na tym, ĝe trzeba doprowadziÊ do
kominka rury grzewcze, rury wodociÈgowe i zapewniÊ odpïyw
wody do kanalizacji, a takĝe znaleěÊ miejsce na elementy
wspóïpracujÈce z wkïadem kominkowym.
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Pompa ciepïa zamiast ogrzewania
gazowego lub olejowego
MoĝliwoĂÊ wykonania takiej modernizacji zaleĝy od wydajnoĂci
cieplnej zainstalowanych grzejników podïogowych. Pompa
ciepïa pracuje najbardziej efektywnie wtedy, gdy temperatura
wody grzewczej moĝe byÊ niska (ok. 35°C), a wiÚc znacznie
mniejsza, niĝ przyjmuje siÚ w projektowaniu instalacji z tradycyjnymi ěródïami ciepïa. Dlatego do wspóïpracy z pompÈ
nadaje siÚ najbardziej ogrzewanie powierzchniowe (podïogowe,
Ăcienne), w którym niska temperatura wody grzewczej rekompensowana jest duĝÈ powierzchniÈ przekazywania ciepïa. Taka
modernizacja wymaga wiÚc sprawdzenia efektywnoĂci pracy
pompy w istniejÈcej instalacji i moĝe byÊ brana pod uwagÚ, jeĂli
dom jest dobrze ocieplony, dziÚki czemu instalacja gromadzi
znaczny zapas mocy grzewczej w stosunku do potrzeb.
Przystosowanie instalacji. Moĝna zainstalowaÊ dodatkowe
ogrzewanie Ăcienne, ale podwyĝsza to istotnie i tak wysokie
koszty zamontowania pompy ciepïa.
ZdecydowanÈ zaletÈ takiej zmiany sÈ nieporównywalnie
niskie koszty eksploatacyjne.

Wymiana grzejników
Grzejniki peïniÈ funkcjÚ „przekaěnika” ciepïa i w zasadzie
bezpoĂrednio nie wpïywajÈ na sprawnoĂÊ instalacji grzewczej.
Jedynie niewïaĂciwie dobrane lub ěle wyregulowane oraz
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znacznie zanieczyszczone oddajÈ zmniejszonÈ iloĂÊ ciepïa, co moĝe powodowaÊ
niedogrzewanie pomieszczenia. JeĂli zatem
grzejniki sÈ sprawne, nie przeciekajÈ i zapewniajÈ zadowalajÈcÈ temperaturÚ, to nie
ma potrzeby ich wymieniaÊ.
Wymiana grzejników lub zwiÚkszenie
ich powierzchni grzewczej mogÈ natomiast
okazaÊ siÚ konieczne wtedy, gdy w kotïowni
zamontujemy kocioï o niĝszych niĝ poprzednio parametrach pracy. Moc emitowana przez grzejnik zaleĝy bowiem od poziomu temperatury wody w instalacji, a stare
obiegi byïy dostosowane do parametrów
90/70, czyli osiÈgaïy nominalnÈ moc wtedy,
gdy temperatura wody zasilajÈcej wynosiïa
90°C, a powrotnej 70°C. JeĂli zamontujemy
kocioï kondensacyjny (który pracuje optymalnie przy parametrach 50/40), to tylko
w niewielkim stopniu bÚdzie wykorzystana
jego wysoka sprawnoĂÊ, gdyĝ przez wiÚkszÈ
czÚĂÊ sezonu grzewczego bÚdzie on pracowaï z parametrami uniemoĝliwiajÈcymi
odzyskanie ciepïa kondensacji. OczywiĂcie
problemu nie bÚdzie, gdy:
zamontowane grzejniki majÈ znacznÈ
nadwyĝkÚ mocy w stosunku do potrzeb,
równoczeĂnie z wymianÈ ěródïa ciepïa
ocieplimy dom – zapotrzebowanie na ciepïo
znacznie wtedy spadnie.

JeĂli z róĝnych wzglÚdów zdecydujemy
siÚ jednak na zaïoĝenie nowych grzejników,
musimy braÊ pod uwagÚ ich moĝliwoĂÊ
zamontowania w istniejÈcej instalacji.
JeĂli decydujemy siÚ na wymianÚ samych
grzejników bez wymiany rur, to lepsze bÚdÈ
grzejniki aluminiowe – zwïaszcza w instalacjach typu otwartego. MajÈ one bowiem
rozstaw koñcówek przyïÈczeniowych taki
sam jak stare ĝeberkowe grzejniki ĝeliwne
lub blaszane, a duĝe przekroje wewnÈtrz
grzejnika zabezpieczajÈ przed ewentualnym
zamuleniem przez osady krÈĝÈce w starej
instalacji.
Jeĝeli oprócz wymiany grzejników planujemy wymianÚ rur (zwïaszcza jeĂli majÈ byÊ
prowadzone w podïodze), warto w miejsce
starych grzejników zamontowaÊ estetyczne
grzejniki pïytowe.

Nowe rury
JeĂli rury w instalacji c.o. sÈ poprawnie
uïoĝone i nie sÈ zaroĂniÚte kamieniem,
nie majÈ istotnego wpïywu na sprawnoĂÊ
i koszty ogrzewania. Niepotrzebne straty
energii mogÈ powodowaÊ jedynie te ich odcinki, które uïoĝono bez izolacji termicznej
w nieogrzewanych piwnicach, na strychach
czy teĝ w Ăcianach zewnÚtrznych. Straty te
sÈ tym wiÚksze, im wiÚksza jest Ărednica

INFO RYNEK
wymiana kotïa gazowego tradycyjnego na gazowy kondensacyjny
kocioï gazowy kondensacyjny:
5200-13 000 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 5600-13 700 zï

wymiana kotïa olejowego na gazowy
tradycyjny
kocioï gazowy: 3400-9000 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 3800-9700 zï

wymiana kotïa olejowego na gazowy
z zamkniÚtÈ komorÈ spalania
kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalania:
4500-10 000 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 4900-10 700 zï

wymiana kotïa na paliwa staïe na kocioï olejowy
kocioï olejowy: 4000-10 500 zï
zbiornik (z osprzÚtem i montaĝem):
ok. 2100 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 6600-13 300 zï

rur; w starych obiegach grawitacyjnych
moĝe ona dochodziÊ do 2 cali (ponad 5 cm).
Prostym sposobem na zmniejszenie strat
ciepïa w instalacji jest naïoĝenie otulin
izolacyjnych na rury przebiegajÈce przez
nieogrzewane pomieszczenia. Podobnie
ociepliÊ naleĝy naczynie wzbiorcze w instalacjach otwartych, jeĂli jest umieszczone
na nieogrzewanym strychu.
Jeĝeli rury wymagajÈ wymiany, to ich
rodzaj i system rozprowadzania trzeba
dobraÊ do konkretnych warunków i moĝliwoĂci wykonawczych. Poprowadzenie rur
w miejscu starych jest uzasadnione jedynie
wówczas, gdy pozostawione bÚdÈ te same
grzejniki. Do tego typu instalacji najlepiej
nadajÈ siÚ sztywne rury polipropylenowe
ïÈczone metodÈ zgrzewania.
Gdy zaleĝy nam szczególnie na estetyce
pomieszczenia, a mamy w planie wymieniaÊ grzejniki, warto poprowadziÊ rury przy
podïodze, wzdïuĝ Ăcian i zakryÊ je ozdobnÈ
listwÈ maskujÈcÈ.
W domu, w którym planowany jest
kapitalny remont, warto nowÈ instalacjÚ
poprowadziÊ w systemie rozdzielaczowym.
Rury prowadzone sÈ wtedy pod podïogÈ lub
w bruzdach Ăcian, a kaĝdy grzejnik zasilany
jest oddzielnymi rurami podïÈczonymi do
rozdzielacza.

Ile kosztuje wymiana kotïa?

wymiana kotïa gazowego tradycyjnego na gazowy z zamkniÚtÈ komorÈ spalania*
kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalania: 4500-10 000 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 4900-10 700 zï

wymiana kotïa na paliwo staïe
na gazowy z zamkniÚtÈ komorÈ
spalania**
kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalania: 4800-10 000 zï
wkïad kominowy (ze stali nierdzewnej): 500-1200 zï
robocizna: 600-900 zï
razem: 5900-12 100 zï

wymiana kotïa olejowego na gazowy kondensacyjny
kocioï gazowy kondensacyjny:
5200-13 000 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 5600-13 700 zï

wymiana kotïa na paliwa staïe na
gazowy kondensacyjny**
kocioï gazowy kondensacyjny:
5500-12 500 zï
wkïad kominowy (ze stali nierdzewnej): 500-1200 zï
robocizna: 600-900 zï
razem: 6600-14 600 zï

wymiana kotïa na paliwo staïe na
kocioï gazowy tradycyjny**
kocioï gazowy: 3400-9000 zï
wkïad kominowy (ze stali nierdzewnej): 500-1200 zï
robocizna: 600-900 zï
razem: 4500-11 100 zï

wymiana kotïa gazowego z zamkniÚtÈ komorÈ spalania na gazowy kondensacyjny
kocioï gazowy kondensacyjny:
5500-12 500 zï
robocizna: 400-700 zï
razem: 5900-13 200 zï

* taka wymiana ma sens wtedy, kiedy postanowiliĂmy zmieniÊ usytuowanie kotïa, np. przenieĂÊ go z kotïowni do ïazienki
** przy zaïoĝeniu, ĝe instalacja ma moĝliwoĂÊ zamkniÚcia; przy instalacji otwartej naleĝy doliczyÊ koszt wymiennika i pompy ok. 600–800 zï oraz robocizny 200– 300 zï

PRZYDATNE ADRESY
BUDERUS
CTM POLONIA
DE DIETRICH
ELEKTROMET
ELTERM
EWFE POLONIA
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061 816 71 01
042 719 40 44
071 345 00 58
077 471 08 10
056 686 93 05
058 342 12 61

pl

BUDUJEMY DOM

www.buderus.pl
www.ctmpolonia.pl
www.dedietrich.com.pl
www.elektromet.com.pl
www.elterm.pl
www.ewfe.com.pl

FERROLI
032 473 31 00
IMMERRGAS
042 684 52 74
JUNKERS ROBERT BOSCH
022 715 46 20
KLIMOSZ
032 475 21 77
KOTOSPAW
062 741 80 41

– c e ny b r u t to –
www.ferroli.com.pl
www.immergas.com.pl
www.junkers.pl
www.klimosz.pl
www.kotlospaw.pl

METALERG
MORA
OGNIWO
PER-EKO
SCHEER
VIESSMANN

071 313 46 43
061 855 23 50
013 447 10 39
041 274 53 53
046 863 12 99
071 360 71 00

www.metalerg.pl
www.mora.com.pl
www.ogniwobiecz.com.pl
www.per-eko.pl
www.scheer.com.pl
www.viessmann.pl
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iÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!

