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– PoczÈtkowo szukaliĂmy dziaïki w obrÚbie
Krakowa – mówi Jacek Papieĝ. – Przez
prawie póï roku zwiedzaliĂmy rozmaite
miejsca, ale jakoĂ nie mogliĂmy trafiÊ na to
wïaĂciwe. Pewnego razu poĂrednik zaproponowaï ĝonie dziaïkÚ w podkrakowskiej wsi.
Kasia nie byïa zachwycona. Przez chwilÚ
zastanawiaïa siÚ nawet, czy nie zrezygnowaÊ
z umówionego spotkania. I dopiero po
namowach zdecydowaïa siÚ zobaczyÊ
proponowane miejsce.
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BUDUJEMY DOM

Eksperci budowlani
i instalacyjni teĝ budujÈ
domy dla siebie.
W formie reportaĝu
przedstawiamy ich
wybory, przeĝycia
i historie zwiÈzane
z budowÈ.
W tym numerze BD
o swoich doĂwiadczeniach opowiada
Jacek Papieĝ
– pracownik firmy
Viessmann.
Jacek Papieĝ od 14 lat pracuje w polskim
oddziale firmy Viessmann – jednego ze
Ăwiatowych liderów w dziedzinie produkcji
kompletnych systemów techniki grzewczej.
Mieszka w podkrakowskiej miejscowoĂci
z ĝonÈ KatarzynÈ, szeĂcioletniÈ córeczkÈ
HankÈ i dwunastoletnim synem Bartkiem.
Domownikiem jest równieĝ kotka o imieniu
Lawenda, która niedawno zostaïa dumnÈ
mamÈ czwórki kociaków.

Zadanie dla górali
– To byïa miïoĂÊ od pierwszego wejrzenia
– uĂmiecha siÚ Jacek wspominajÈc wizytÚ za
miastem sprzed kilku lat. – Problem polegaï
jednak na tym, ĝe dziaïka, która spodobaïa siÚ
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nam najbardziej, nie byïa przeznaczona na
sprzedaĝ. Pozostaïe miaïy powaĝny feler w postaci linii energetycznej przebiegajÈcej przez
ich Ărodek. Pomimo, ĝe byliĂmy autentycznie
zafascynowani tym miejscem, zaczÚliĂmy
siÚ wahaÊ. Trwaïo to na tyle dïugo, ĝe kiedy
przyjechaliĂmy tu po raz kolejny, okazaïo siÚ
ĝe wszystkie dziaïki sÈ juĝ sprzedane. Zrobiïo
nam siÚ smutno, bo w pewien sposób czuliĂmy
siÚ juĝ zwiÈzani z tym miejscem. PoprosiliĂmy
poĂrednika, aby odnalazï wïaĂciciela
przylegïego terenu. Udaïo siÚ. I w ten sposób
w 2004 roku dziaïka, która od poczÈtku wpadïa nam w oko, staïa siÚ naszÈ wïasnoĂciÈ.
Tradycyjny podhalañski dom z grubych
Ăwierkowych oraz jodïowych bali od poczÈtku byï marzeniem Katarzyny i Jacka. To oni
stworzyli koncepcjÚ domu, a takĝe rozplanowali poszczególne pomieszczenia.
– WïaĂciwie to nakreĂliliĂmy nawet dokïadny projekt, który zostaï nastÚpnie fachowo
przerysowany przez architekta – wspomina
pan domu. – Budowa, do której zatrudniliĂmy
górali, ruszyïa 13 maja 2005 roku i przebiegaïa niezwykle sprawnie. Na ĂwiÚta Boĝego
Narodzenia przewoziliĂmy juĝ rzeczy do
naszego domu. Budynek wymagaï wówczas
jeszcze wielu prac wykoñczeniowych,
ale sylwestra obchodziliĂmy juĝ na nowym
miejscu.
Bale uĝyte do budowy majÈ gruboĂÊ 30 centymetrów. To w zupeïnoĂci wystarcza, aby
dom charakteryzowaïa dobra izolacyjnoĂÊ
termiczna. Drewno jest tak doskonaïym
izolatorem, ĝe wszelkie dodatkowe ocieplenia
Ăcian sÈ caïkowicie zbÚdne.
Jacek i Katarzyna, pomimo entuzjazmu dla
konstrukcji drewnianej, nieco obawiali siÚ,
czy grube bale, pracujÈc pod wpïywem zmian
temperatury oraz wilgotnoĂci, nie zacznÈ po
pewnym czasie pÚkaÊ. Okazaïo siÚ, ĝe górale
znajÈ prosty sposób zapobiegania takim
niespodziankom. Z ĝelaznÈ konsekwencjÈ
usuwali rdzenie pni wykorzystywanych do
budowy.
– Taki zabieg w znaczÈcym stopniu redukuje naprÚĝenia wzdïuĝne i w konsekwencji
drewno nie ulega uszkodzeniom – stwierdza
Jacek Papieĝ. – Poszczególne bale poïÈczone
sÈ bez uĝycia gwoědzi na tzw. zamek. Sposób
ten nie tylko dobrze wiÈĝe konstrukcjÚ, ale nie
wymaga równieĝ dodatkowych uszczelnieñ.
NiezbÚdna jest natomiast niezwykïa wrÚcz
precyzja wykonania. Moim zdaniem, jeĂli
ktoĂ buduje dom drewniany z grubych bali,
to powinien zatrudniaÊ wyïÈcznie górali. Ich
biegïoĂÊ w obróbce drewna jest naprawdÚ
niezwykïa. ZnajÈ ponadto wiele uĂwiÚconych
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Parter ma charakter otwarty, a osiÈ tej kondygnacji jest nowoczesny kominek wystylizowany na
wiejski zapiecek

tradycjÈ sposobów wykonywania róĝnych
elementów domu i niektórych tajemnic zazdroĂnie strzegÈ.
Doskonaïe zespolenie bali tworzÈcych
Ăciany jest nie tylko skuteczne ze wzglÚdów
konstrukcyjnych. Zapewnia ono równieĝ
komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach domu. Termoizolacja z weïny
mineralnej znajduje siÚ w dachu pokrytym
dachówkÈ cementowÈ przypominajÈcÈ
gont. Weïna mineralna uïoĝona jest równieĝ
w stropie oddzielajÈcym parter od poddasza,
ale tam peïni rolÚ wyciszenia pomiÚdzy
kondygnacjami.
CiekawostkÈ podkrakowskiego domu jest
to, ĝe nie zastosowano w nim tradycyjnych
rynien. Woda z poïaci dachowych jest
zbierana przez wydrÈĝone rynny drewniane,
a nastÚpnie Ăcieka do studzienki po zwisajÈ-

cych z nich ïañcuchach. Dalej przez system
rur zakopanych w ziemi odprowadzana jest
do zbiornika na deszczówkÚ.
– WybraliĂmy to nietypowe, regionalne
rozwiÈzanie, gdyĝ pasuje do stylu domu,
a poza tym jest sprawdzone oraz... bardzo
malownicze – podkreĂla Jacek. – Na przykïad
zimÈ ïañcuch pokrywa siÚ grubÈ warstwÈ lodu
i wyglÈda to niezwykle atrakcyjnie.
Ukïadanie w drewnianym domu przewodów elektrycznych moĝna wykonaÊ na dwa
sposoby. Albo prowadzi siÚ je na zewnÈtrz, po
Ăcianach (co jest proste, ale nie wyglÈda zbyt
estetycznie), albo teĝ moĝna ukryÊ je w Ăcianach, ale to juĝ naprawdÚ wyĝsza szkoïa
jazdy. O ile w przypadku domu murowanego
lub drewnianego wykañczanego wewnÈtrz
pïytami gipsowo-kartonowymi zadanie takie
jest stosunkowo proste, o tyle w budynku

W pokoju Bartka znajdujÈ siÚ schody prowadzÈce do pomieszczeñ goĂcinnych wygospodarowanych
pod szczytem dachu
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Elementami wystroju
sÈ egzotyczne instrumenty
przywoĝone z róĝnych stron
Ăwiata oraz obrazy. Tych
ostatnich jest jednak niewiele,
gdyĝ Katarzyna i Jacek uwaĝajÈ,
ĝe drewniane Ăciany sÈ
najpiÚkniejszÈ ozdobÈ wnÚtrz

Przedïuĝeniem dolnej kondygnacji jest taras,
z którego rozciÈga siÚ wspaniaïy widok na okoliczne
wzgórza

takim jak dom Katarzyny i Jacka wymaga niezwykïej precyzji. Otwory na przewody muszÈ
byÊ bowiem nawiercone w balach jeszcze
przed ich uïoĝeniem. NiezbÚdne jest zatem
dokïadne zaplanowanie, w których miejscach
majÈ znaleěÊ siÚ gniazdka elektryczne oraz
wyïÈczniki. W Ăcianach domu nie ma tzw.
puszek rozgaïÚziajÈcych. Rozdzielnia elektryczna znajduje siÚ w piwnicy, a wszelkie
przewody prowadzone sÈ bezpoĂrednio do
miejsc docelowych.

ïazienka, przedpokoik oraz niewielki pokój,
któremu nadaliĂmy miano muzycznego, gdyĝ
znajdujÈ siÚ w nim instrumenty, na których
od czasu do czasu muzykujemy. Poddasze
skïada siÚ natomiast z ïazienki oraz trzech
pokojów-sypialni. Dwa z nich zajmujÈ dzieci,
a trzeci to nasza sypialnia. W pokoju syna
znajdujÈ siÚ schody, prowadzÈce na antresolÚ
i pomieszczenia wygospodarowane pod
szczytem dachu.
Katarzyna i Jacek uwaĝajÈ, ĝe naturalne
nielakierowane Ăciany z drewna wymagajÈ
niewielu ozdób. CzÚsto wahajÈ siÚ nawet, czy
powiesiÊ kolejny obraz.
– Drewniana Ăciana sama w sobie jest
przecieĝ obrazem – podkreĂla Jacek. – Rysunek
drewna, sÚki i przebarwienia tworzÈ naprawdÚ
niepowtarzalne kompozycje. Konsekwencje
sÈ takie, ĝe w naszym domu wiÚcej obrazów
leĝy w zacisznych schowkach, niĝ wisi na

Ăcianach. Oboje z ĝonÈ lubimy natomiast
kwiaty i to one stanowiÈ najwaĝniejszÈ ozdobÚ
wnÚtrz.
Stylizowany kominek na parterze zostaï
wykonany przez ludowych fachowców.
W klasycznej skorupie znajduje siÚ jednak
nowoczesny wkïad kominkowy z szybÈ. Dym
odprowadzany jest przez prefabrykowany
komin szamotowy firmy Schiedel.
– Jego niewÈtpliwÈ zaletÈ jest to, ĝe podczas
pracy akumuluje ciepïo i dodatkowo ogrzewa
pomieszczenia, przez które przechodzi, a wiÚc

Dom Katarzyny i Jacka widziany od strony poïudniowej

¥ciany jak obrazy
Dom ma powierzchniÚ 240 m2 i jest w caïoĂci
podpiwniczony. W podziemnej kondygnacji
znajduje siÚ garaĝ oraz pomieszczenia gospodarcze. Mur piwnicy wykonany jest z kamieni
poïÈczonych zaprawÈ.
– Nie wykonywaliĂmy natomiast fugowania
– mówi pan domu. – Bez ozdobnych spoin
Ăciana wyglÈda bardziej tradycyjnie. CzÚĂÊ
mieszkalna domu skïada siÚ z parteru, poddasza uĝytkowego oraz niezwykle przydatnej
kondygnacji dodatkowej. ZagospodarowaliĂmy
bowiem przestrzeñ pod szczytem dachu
i dziÚki temu mamy pomieszczenia goĂcinne,
które zresztÈ czÚsto siÚ przydajÈ, gdyĝ lubimy
odwiedziny znajomych i przyjacióï. Parter
budynku ma charakter otwarty i stanowi poïÈczenie kuchni, jadalni oraz pokoju dziennego.
OsiÈ pomieszczenia jest kominek wykonany
na wzór starego zapiecka. Oprócz tego na
dolnej kondygnacji znajduje siÚ jeszcze maïa
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Rady dla mieszkañców domów z bali
DecydujÈc siÚ na dom drewniany naleĝy mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe nie panuje w nim idealna cisza.
Drewno jest materiaïem, który nieustannie pracuje, a pojawiajÈce siÚ przy tym rozliczne haïasy
bywajÈ niepokojÈce, chociaĝ w rzeczywistoĂci nie sÈ zwiastunem ĝadnego nieszczÚĂcia.
– Szczególnie gïoĂno byïo na poczÈtku – podkreĂla Jacek. – Kiedy dom osiadaï, a wïaĂciwie...
konstrukcja obciÈĝona betonowÈ dachówkÈ „siadaïa” ukïadajÈÊ siÚ w najbardziej optymalny sposób. Towarzyszyïy temu rozmaite stuki i trzaski. Teraz po kilku latach te odgïosy juĝ prawie ucichïy, chociaĝ zdarza siÚ czasami, ĝe w naszym domu zaczyna znowu „straszyÊ”. Ukïadanie siÚ
konstrukcji drewnianego domu naleĝy uwzglÚdniÊ podczas planowania przebiegu wielu instalacji. Zarówno kanalizacja, jak i wentylacja byïy zamontowane w taki sposób, aby osiadanie nie spowodowaïo znieksztaïcenia instalacji grzewczej wentylacyjnej.
Osoby, które bojÈ siÚ monotonii drewnianych Ăcian wewnÈtrz domu, powinny pamiÚtaÊ, ĝe moĝna je wyïoĝyÊ pïytami gipsowo-kartonowymi i wykoñczyÊ tradycyjnie – farbami lub tapetami.

naszÈ sypialniÚ oraz korytarz na poddaszu.
Kominek opalany jest drewnem, które gromadzimy w podcieniu od zachodniej strony
domu. Mamy wiÚc dodatkowe ěródïo ciepïa na
wypadek wyïÈczenia prÈdu, jako ĝe sercem
systemu grzewczego jest...

... pompa ciepïa
Ciepïo w domu zapewnia urzÈdzenie
wyprodukowane przez firmÚ Viessmann
o nazwie „Vitocal 300”. Ma ono moc 8,6 kW
i wspóïpracuje z uïoĝonym w ogrodzie kolektorem poziomym, który skïada siÚ z 8 pÚtli
o dïugoĂci 100 m kaĝda. Rury uïoĝone sÈ na
gïÚbokoĂci 1,3 – 1,4 m, to znaczy okoïo 15 cm
pod strefÈ przemarzania. Warto pamiÚtaÊ
o tej zasadzie. Kolektor poïoĝony zbyt gïÚboko
nie regeneruje siÚ bowiem odpowiednio szybko, a poïoĝony zbyt pïytko sprawia, ĝe pompa
nie dziaïa jak naleĝy.
– Bartek cieszy siÚ, poniewaĝ nad kolektorem nie moĝna sadziÊ ĝadnych drzewek ani
krzaków o rozbudowanym systemie korzeniowym. Ma w zwiÈzku z tym wspaniaïe boisko
do gry w piïkÚ noĝnÈ.
Pompa ciepïa ustawiona jest w piwnicy.
Oprócz niej znajdujÈ siÚ tam jeszcze: zbiornik
ciepïej wody uĝytkowej Vitocell 100-B o pojemnoĂci 300 litrów oraz zbiornik buforowy
magazynujÈcy ciepïÈ wodÚ grzewczÈ. Pompa
jest bowiem zaprogramowana w taki sposób,
aby pracowaïa w czasie, kiedy obowiÈzuje
druga taryfa energetyczna i prÈd jest tañszy.
Pozwala to na dodatkowe oszczÚdnoĂci podczas pracy urzÈdzenia.
Na parterze domu zainstalowane jest ogrzewanie podïogowe, natomiast na poddaszu
odpowiednio dobrane grzejniki. Prawidïowe
i efektywne dziaïanie systemu wymaga zatem
zastosowania dwóch moduïów sterujÈcych
obiegami grzewczymi – „Viessmann Divicon”.
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Pierwszy obsïuguje podïogówkÚ na parterze
i w czÚĂci piwnicy, drugi grzejniki na piÚtrze.
Takie rozwiÈzanie jest niezbÚdne, gdyĝ
temperatura wody pïynÈcej w ogrzewaniu
podïogowym powinna byÊ niĝsza niĝ tej,
która zasila grzejniki.
– Ogrzewanie dziaïa bardzo sprawnie,
a warto podkreĂliÊ, ĝe stawiamy przed
nim naprawdÚ trudne zadania – mówi
Jacek Papieĝ. – Zaleĝaïo nam na duĝych
przeszkleniach od wschodu i poïudnia.
Dom staje siÚ wówczas jasny i peïen sïoñca.
Sceptycy ostrzegali nas, ĝe duĝe okna to
duĝe straty ciepïa i chïód. Nie mieli racji.
Pompa dziaïa na tyle wydajnie, ĝe nawet
w czasie duĝych mrozów w budynku jest
ciepïo. System wentylacji obsïugiwany
jest przez urzÈdzenie „Vitovent 300”.
ZdecydowaliĂmy siÚ zastosowaÊ ten wïaĂnie
model, poniewaĝ nasz syn jest alergikiem.
„Vitovent” jest rozwiÈzaniem idealnym dla
osób z takim schorzeniem, poniewaĝ filtruje
zarówno powietrze dolotowe, jak i wylotowe.
Powietrze z zewnÈtrz jest zasysane do urzÈdzenia przez niewielki wymiennik gruntowy, w którym ulega wstÚpnemu podgrzaniu.
NastÚpnie jest filtrowane i ogrzewane przez
zuĝyte ciepïe powietrze wyssane z pomieszczeñ takich jak kuchnia czy ïazienki. Proces
wymiany ciepïa zachodzi w przeciwprÈdowym wymienniku krzyĝowym. DziÚki temu
powietrze, które trafia do pomieszczeñ,
uzyskuje odpowiedniÈ temperaturÚ oraz
czystoĂÊ. Zuĝyte powietrze wyrzucane jest
natomiast na zewnÈtrz domu przez kanaï
wylotowy. Najbardziej istotne jest to, aby
wentylacja miaïa odpowiedniÈ wydajnoĂÊ.
W ciÈgu godziny powinna zapewniaÊ
wymianÚ przynajmniej poïowy objÚtoĂci
powietrza znajdujÈcego siÚ w domu.

Do budowy
domu
wykorzystano
bale Ăwierkowe
i jodïowe,
które nie byïy
w ĝaden sposób
impregnowane.
PoïÈczono je ze
sobÈ na tzw. zÈb
PoïÈczenia
bali sÈ bardzo
szczelne i nie
wymagajÈ
dodatkowego
wzmocnienia.
Jest ono
natomiast
potrzebne
w miejscach
zamocowania
framug
okiennych
i drzwiowych
oraz w naroĝach
domu. W roli
uszczelnienia
doskonale
sprawdza siÚ
tzw. weïnianka
wykonana
z wiórów
drewnianych

Od prawej zbiornik ciepïej wody uĝytkowej
o pojemnoĂci 300 litrów. W Ărodku pompa ciepïa
solanka–woda firmy Viessmann „Vitocal 300”
o mocy 8,6 kW wspóïpracujÈca z kolektorem
poziomym uïoĝonym w ogrodzie. Po lewej
zamontowany jest zbiornik buforowy magazynujÈcy
ciepïÈ wodÚ grzewczÈ. Tuĝ obok znajdujÈ siÚ
moduïy sterujÈce obiegami grzewczymi „Viessmann
Divicon” (kolor czarny). Pierwszy obsïuguje
ogrzewanie podïogowe na parterze i w czÚĂci
piwnicy, drugi grzejniki znajdujÈce siÚ na poddaszu
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Po pracy Jacek
Papieĝ uwielbia
wracaÊ do
swego domu,
który narodziï
siÚ w jego
marzeniach

NajpiÚkniejsze miejsce
na Ăwiecie
– Mamy pewnoĂÊ, ĝe nasz dom jest budynkiem
zdrowym, gdyĝ materiaïy uĝyte do jego wzniesienia byïy naturalne – podkreĂla pan domu.
– Nie nasÈczaliĂmy drewna chemiÈ, która
przez dïugie lata oddziaïuje póěniej na ludzki
organizm. CzÚĂÊ znajomych przestrzegaïa nas,
ĝe drewno to surowiec nietrwaïy. Szczególnie
jeĂli nie jest zabezpieczone specjalnymi Ărodkami impregnujÈcymi. Tymczasem niektóre
domy w Chochoïowie liczÈ juĝ ponad dwieĂcie

lat. Taka rekomendacja jest dla mnie wystarczajÈca i wierzÚ, ĝe nasz dom przetrwa wiele
pokoleñ. W kaĝdym razie dzieci i wnuki bÚdÈ
miaïy co myÊ. Tak! Tak! Dom z drewnianymi
Ăcianami, które nie sÈ pokryte lakierem ani
innym preparatem chroniÈcym drewno,
naleĝy przynajmniej raz na 2 lata solidnie
umyÊ – Ămieje siÚ Jacek Papieĝ. – Naleĝy
to robiÊ podczas letnich miesiÚcy, kiedy
temperatura powietrza jest na tyle wysoka, ĝe
pozwala na szybkie wysychanie wyszorowanych powierzchni. ¥ciany myje siÚ tradycyjnie
za pomocÈ szczotek oraz przy uĝyciu wody
z szarym mydïem. Naleĝy to zrobiÊ zarówno
na zewnÈtrz jak i wewnÈtrz domu. Solidne
umycie domu o powierzchni 240 m2, to dla
dwóch osób jakieĂ trzy, cztery dni solidnej
pracy. Zasadowy odczyn mydïa rozpuszczonego w wodzie doskonale konserwuje drewno
i czyni je bardziej trwaïym.
Drewno budowlane uĝyte do wzniesienia
budynku w podkarpackiej miejscowoĂci
nie pochodziïo z wyrÚbu. Uĝyto materiaïu
pochodzÈcego z wiatroïomów na Sïowacji.
Realizacja marzeñ Katarzyny i Jacka nie przyczyniïa siÚ zatem do dewastacji Ărodowiska.
– Tak jak mówiïem, do naszej wsi trafiliĂmy
przypadkowo, ale byï to naprawdÚ szczÚĂliwy
przypadek – mówi Jacek. – To jedno z piÚkniejszych miejsc na Ăwiecie! Z okien kuchni
i z tarasu przy wejĂciu widaÊ przepiÚknÈ
panoramÚ Krakowa z jego najwaĝniejszymi
zabytkami. A w pogodny dzieñ wystarczy
podejĂÊ kilkaset metrów, na szczyt pobliskiego
wzgórza, aby zobaczyÊ Tatry. Nasza wieĂ leĝy

na rozstaju wielu dróg. W jej pobliĝu przebiega
nowa oraz stara Zakopianka. Mogïoby siÚ
wydawaÊ, ĝe nie jest to najlepszy teren dla
zwierzÈt. Tymczasem pod nasz dom czÚsto
przychodzÈ sarny i baĝanty. A kiedyĂ pojawiïo
siÚ nawet duĝe stado dzików. To tutaj ĝona po
raz pierwszy w ĝyciu zobaczyïa gronostaja.
Wychowaïem siÚ w muzykujÈcej rodzinie.
CzÚsto z rodzicami i mojÈ siostrÈ spÚdzaliĂmy
czas na rodzinnym muzykowaniu. Muzyka
byïa i jest dla mnie bardzo waĝna. ¿ona takĝe
lubi ĂpiewaÊ. Nic wiÚc dziwnego, ĝe zaraziliĂmy dzieci naszÈ pasjÈ. Bartek wystÚpuje
w szkolnym chórze i uczy siÚ graÊ na pianinie,
a Hania zdobyïa ostatnio pierwsze miejsce
w lokalnym gminnym konkursie piosenki
dzieciÚcej. InnÈ wspólnÈ pasjÈ naszej rodziny
sÈ sporty zimowe. OdkÈd w zeszïym roku
nauczyliĂmy córkÚ jeědziÊ na nartach, spÚdzamy czas na stoku we czwórkÚ. Co waĝne...
najbliĝsze miejsce, w którym moĝemy poszusowaÊ, znajduje siÚ o kwadrans drogi od domu.
OczywiĂcie odwiedzamy równieĝ Podhale.
Moja praca w firmie Viessmann zwiÈzana
jest z czÚstymi wyjazdami. W domu bywam
najczÚĂciej weekendowym goĂciem, ale nawet
gdy jestem daleko, mam ĂwiadomoĂÊ, ĝe tam
pod Krakowem czeka na mnie rodzina. CzÚsto
myĂlÚ wówczas o najbliĝszych. A wtedy widzÚ
dzieci i ĝonÚ w domu, który wspólnie sobie
wymarzyliĂmy.

Woda z poïaci dachowych zbierana jest przez
rynny wykonane z wydrÈĝonych kloców drewna,
a nastÚpnie odprowadzana w dóï po ïañcuchu

Rady dla rozwaĝajÈcych zakup pompy ciepïa
– Warto pamiÚtaÊ, ĝe pompa ciepïa to nie tylko przedsiÚwziÚcie proekologiczne – podkreĂla
Jacek Papieĝ. – Pomimo wyĝszej ceny od tradycyjnych systemów np. kotïów kondensacyjnych
jest równieĝ inwestycjÈ opïacalnÈ ekonomicznie. PrzeliczajÈc koszty, warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe
urzÈdzenia najkorzystniej jest poïÈczyÊ z nowoczesnym systemem wentylacji mechanicznej wraz
z rekuperacjÈ. Takie wïaĂnie rozwiÈzanie zastosowaïem w swoim domu. DziÚki temu miesiÚczne
koszty za ogrzewanie i ciepïÈ wodÚ w sezonie grzewczym wynoszÈ okoïo 80 zïotych. MyĂlÚ, ĝe to
dobry wynik, zwaĝywszy, ĝe budynek ma 240 m2.
O wyborze ěródïa ciepïa dla domu warto pomyĂleÊ juĝ na etapie projektu. Decyzja uzaleĝniona jest od wielu czynników. Z punktu widzenia ekologii jest ona opïacalna za kaĝdym razem,
z punktu widzenia ekonomii... Jeĝeli w pobliĝu domu przebiega linia gazowa, to bardzo racjonalnym rozwiÈzaniem moĝe byÊ wybór kotïa kondensacyjnego jako gïównego ěródïa ciepïa dla
budynku.
DecydujÈc siÚ na pompÚ ciepïa, warto równieĝ przemyĂleÊ wszelkie inwestycje zwiÈzane
z ogrzewaniem ciepïej wody uĝytkowej. Niemal standardem jest obecnie montowanie na poïaciach dachowych kolektorów sïonecznych obniĝajÈcych roczny koszt przygotowania c.w.u.
w przypadku zastosowania gazowych kotïów kondensacyjnych. Tymczasem niski koszt uzyskania c.w.u., jaki zapewnia pompa ciepïa, sprawia, ĝe taka dodatkowa inwestycja w przypadku instalacji pompy ciepïa nie zawsze jest uzasadniona.
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