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Ogrzewanie 

pod ogowe

 Aleksandra Ku mierczyk

Sprzedawcy kusz , e

z ogrzewaniem pod o-

gowym jest cieplej, taniej, 

adniej i wygodniej. Ale 

czy mo na je mie  pod 

drewnian  posadzk ?

Czy wolno stawia  na nim  

masywne meble i czy 

w ogóle jest op acalne?

Za i przeciw
Podstawow  zalet  ogrzewania pod ogo-

wego jest to, e jest niskotemperaturowe 

(temperatura pod ogi wynosi 22–26°C, 

tradycyjnych grzejników ponad 60°C), 

higieniczne i przyjazne cz owiekowi. 

Dzi ki subiektywnemu odczuciu cie-

p a, jakie wywo uje, sprzyja oszcz -

dzaniu energii: mo na w nim nastawi

o 1–2 stopnie ni sz  temperatur  ni

w ogrzewaniu tradycyjnym bez pogorsze-

nia komfortu. Uwalnia pomieszczenia od 

grzejników, które zazwyczaj szpec  i zaj-

muj  miejsce. Jest polecane dla alergi-

ków, poniewa  nie unosi kurzu. Czy s

jakie  minusy? Trudno nim sterowa , bo 

warstwy pod ogi d ugo nagrzewaj  si

i stygn . Trzeba wcze niej bardzo dok ad-

nie zaplanowa  rozmieszczenie i przezna-

czenie pomieszcze , tak by pod ogówki 

nie  instalowa  pod schowkami na yw-

no , szafkami kuchennymi, du  stoj c

na pod odze lodówk  lub meblami wbu-

dowanymi na sta e. 

fo
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Ju  w II w. p.n.e. w staro ytnej Grecji i sto 

lat pó niej w Rzymie stosowano ogrzewa-

nie pod nazw  hipokaustum: pod pod o-

g  kamienn  budowano specjalne kana y, 

do których doprowadzano powietrze ogrza-

ne w piecu. W ten sposób ogrzewano pod o-

g  najpierw tylko w a niach i termach, pó -

niej tak e w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Podobne centralne ogrzewanie stosowano 

w niektórych  zamkach redniowiecznych 

(m.in. w Malborku). Od tamtych czasów 

up yn y wieki, w ci gu których rozwin -

o si  wiele sposobów ogrzewania domów. 

Wci  pojawiaj  si  nowe – jedne do tamtych 

podobne, inne – bardzo odmienne, ale czy 

je jedna idea: ogrzewa  ró ne pomieszczenia 

domu jednym ród em ciep a.

Gdzie instalujemy 
ogrzewanie pod ogowe?
W wi kszo ci domów pod ogówk czy si

z grzejnikami na dwa sposoby:

Pod ogówka na parterze – grzejniki na 

górze. To dobre rozwi zanie, gdy dom jest 

ocieplony i zbudowany wed ug obecnych 

standardów. Sprawdzi si  znakomicie, gdy 

na dole jest du y salon: b dzie on prze-

stronniejszy i bardziej ustawny. Lepiej 

w nim b d  tak e ros y i wygl da y ro liny 

doniczkowe, którym nie s u y powietrze 

przesuszone przez wysokotemperaturo-

we grzejniki. W domach z ogrodem  

wi kszo  pomieszcze  na parterze wy-

ko czona jest posadzk  z kamienia lub 

terakoty (inna najcz ciej nie ma sensu, 

bo wnosi si  na ni  piasek i ziemi ), któ-

ra idealnie sprawdzi si  nad ogrzewaniem 

pod ogowym. 

Je li pod ogówk  zastosuje si  w wiatro a-

pie, b dzie w nim wi cej miejsca, a przemo-

czone buty i posadzka przy wej ciu szyb-

ciej wyschn . Na pi trze rzadko instaluje 

si  ogrzewanie pod ogowe, gdy  podnosi 

ono grubo  stropu (je li jest to ogrzewanie 

wodne – a  o 12 cm), a ponadto, w sytuowa-

nych tam sypialniach i pokojach, pod ogi 

wyka cza si  najcz ciej materia ami s abo 

przewodz cymi ciep o, takimi jak drewno 

czy wyk adziny dywanowe.

Pod ogówka i grzejniki w jednym po-

mieszczeniu. Takie rozwi zanie stosuje 

si  wówczas, gdy ogrzewanie pod ogowe 

ma by  alternatyw  dla istniej cej insta-

lacji, przede wszystkim w tych pomiesz-

czeniach, w których posadzka jest zimna, 

czyli w azienkach, kuchniach lub holach. 

Tak  podwójn  instalacj  stosuje si  rów-

nie  tam, gdzie powierzchnia pod ogi nie 

mo e zapewni  wystarczaj cej ilo ci ciep a

(np. du a jej cz  zastawiona jest niskimi 

meblami) lub w budynkach, których ciany 

maj  ma  bezw adno  ciepln .

 W obydwu opisanych wariantach w in-

stalacji powinny by  wydzielone niezale -

nie sterowane obiegi: do grzejników i do 

pod ogówki.

Kiedy jest czas na decyzj ?
W nowo budowanym domu o ogrzewaniu 

pod ogowym, najlepiej pomy le  ju  na eta-
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REKLAMA

pie stanu surowego, by odpowiednio dobra

poziom pod ogi z uwzgl dnieniem jej po-

szczególnych warstw (izolacji cieplnej i wy-

lewek). W tym momencie trzeba tak e osta-

tecznie zdecydowa , czy b dzie to system 

ogrzewania elektrycznego, czy wodnego, bo 

oba maj  ró n  grubo .

Wodne – racjonalniej i taniej jest wybra

do domów nowo budowanych, je li ogrze-

waniem pod ogowym zamierza si  ogrzewa

du e powierzchnie.

Elektryczne – najcz ciej wybiera si do do-

mów lub pomieszcze  modernizowanych, bo

jest atwiejsze w monta u i ma niewielk  gru-

bo , a to znaczy, e tylko nieznacznie podnie-

sie poziom pod ogi, na co zwykle nie ma miej-

sca w u ytkowanych 

ju  domach i miesz-

kaniach. Ogrzewanie 

elektryczne, ze wzgl -

du na wysokie ceny 

energii, nie nale y do 

najta szych, dlate-

go najcz ciej wybie-

ra si  je do ma ych, 

remontowanych po-

mieszcze  (a s  nimi 

najcz ciej kuchnie lub azienki).

Z czego sk ada si  pod ogówka?
Ogrzewanie wodne to sie  rur zatopionych 

w warstwie jastrychu. Pozosta e elementy to:

ród o ciep a – na przyk ad kocio  grzew-

czy lub pompa ciep a;

izolacja cieplna – najlepiej ze sztywnych 

p yt styropianowych odmiany EPS 100 lub 

z we ny mineralnej usztywnionej ywicami, 

uk ada si  j  w taki sposób, by mi dzy p yta-

mi nie by o szczelin;

izolacja przeciwwilgociowa – najcz ciej 

zwyk a polietylenowa folia budowlana grubo-

ci 0,2 mm lub folia aluminiowa; w sprzeda-

y s  tak e folie z namalowanym rastrem u a-

twiaj cym u o enie rur (izolacj  t  stosuje si

po to, by zapobiec wnikaniu zaprawy jastry-

chowej oraz wilgoci w szczeliny ocieplenia);

rury – najcz ciej z tworzywa sztucznego os-

oni tego pow ok  zabezpieczaj c  przed wni-

kaniem tlenu (tlen przyspiesza korozj  metalo-

wych elementów instalacji, w tym m.in. kot a);

elementy mocuj ce rury do pod o a

– mog  to by : listwy umieszczone w miej-

scach zagi cia rur,  specjalne spinki mocuj ce 

w kszta cie litery „U” albo metalowe profile, 

które wciska si  w warstw  izolacji cieplnej 

i przeciwwilgociowej; rury mo na te  przy-

twierdzi  klipsami do specjalnej siatki u o o-

nej na warstwie izolacji; w sprzeda y dost p-

ne s  te  p yty  systemowe ze styropianu 

i folii polistyrenowej z ukszta towanymi 

wg bieniami b d ce jednocze nie izolacj

ciepln  i przeciwwilgociow ;

rozdzielacze – do pod czania poszczegól-

nych p tli rur grzewczych, umieszcza si

je w specjalnych szafkach, wbudowanych 

w cianie; 

uk ad sterowania – czujnik umieszczony na 

zewn trz domu, mierz cy temperatur  powie-

trza i do niej dostosowuj cy temperatur  wody 

zasilaj cej instalacj , troch  prostszym rozwi -

 U o enie elektrycznego ogrzewania pod ogowego. Przewód grzejny uk ada 

si  na metalowej siatce i pokrywa wylewk . Je li jest to wylewka anhydryto-

wa, posadzk  mo na u o y  po tygodniu, je li cementowa – dopiero po trzech

fo
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zaniem jest zamontowanie w pomieszczeniu termo-

statu, który sprawia, e woda w instalacji podgrze-

wana jest do tego momentu, kiedy wskutek wzrostu 

temperatury na dworze wzro nie temperatura w po-

mieszczeniu;

zawór mieszaj cy – stosowany, gdy wod  do insta-

lacji podgrzewa kocio  na paliwo sta e; poniewa  taki 

kocio  podgrzewa wod  do temperatury blisko 100°C, 

potrzebne jest urz dzenie, które t  temperatur  obni-

y (aby mog a zasila  instalacj  pod ogow  musi mie

oko o 40°C); do tego w a nie s u  zawory: reguluj

temperatur  wody nap ywaj cej poprzez wymiesza-

nie gor cej wody pochodz cej bezpo rednio z kot a

z ch odniejsz  wod  powracaj c  z instalacji.

Elektryczna – sk ada si  z  kabli lub mat grzejnych 

oraz termostatu, który reguluje temperatur  pod ogi.

Kable. Mog  by  zasilane jedno- lub dwustronnie. 

Ich moc grzewcz  dobiera si  w zale no ci od tego, 

jakim maj  by ród em ciep a:

g ównym – 160 W/m2;

dodatkowym – 100 W/m2.

Maty. S  to gotowe zestawy przygotowane do uk a-

dania pod ok adzin  pod ogi, najcz ciej pod p yt-

kami ceramicznymi. Mog  by , podobnie jak kable, 

jedno- lub dwustronnie zasilane. Ich moc jednost-

kowa wynosi najcz ciej 150 W/m2.

Za o enia:

powierzchnia grzewcza: 10 m2, ród o ciep a (dotyczy ogrzewania wodnego): kocio  gazowy 

lub elektryczny, wyko czenie pod ogi: p ytki ceramiczne; nie uwzgl dniamy kosztów monta u

Ogrzewanie elektryczne

Najwi ksz  cz  kosztów stanowi cena samej maty 

lub kabli grzejnych. Sta y koszt niezale ny od wielko-

ci ogrzewanej powierzchni to cena termostatu z czuj-

nikiem temperatury i programatora. Instalacja jest 

stosunkowo atwa w monta u i niezbyt czasoch onna, 

wi c koszty samej robocizny nie s  wysokie.

Ogrzewanie wodne

Najwi ksz  cz  kosztów stanowi osprz t i automa-

tyka (programatory, zawory, rozdzielacz itp.). B d

to koszty w niewielkim stopniu zale ne od wielko ci 

ogrzewanej powierzchni. Je li wi c kto  decyduje si

na ogrzewanie w ten sposób samej azienki, zap aci 

za 1 m2 znacznie wi cej ni  w przypadku, gdyby chcia

ogrzewa  du  powierzchni .

Ceny zale  te  od rodzaju kot a i budowy systemu c.o.

Monta  instalacji jest stosunkowo skomplikowany, a jej 

wykonanie czasoch onne, dlatego koszt monta u sta-

nowi du  cz  ko cowej ceny.

Zarówno w przypadku ogrzewania elektrycznego jak 

i wodnego, instalatorzy mog  dobra  urz dzenia i ma-

teria y ró nych producentów. Ró nice cen pomi dzy 

tymi urz dzeniami i materia ami mog  by  kilkakrotne.

1557 z

ELEKTRA

mata grzejna: MG o mocy 1600 W, dwu-

stronnie zasilana, cena: 1126 z

sterowanie: programowalny regulator 

temperatury z czujnikiem pod ogowym 

OCC2-1991, cena: 431 z

gwarancja: 10 lat

1680 z

LUXBUD

mata grzejna: Comfort CM-1-165-1400 

o mocy 1400 W, cena: 1510 z

sterowanie: termostat LTU-1, natynkowy 

z sygnalizacj  za czenia, wspó pracuj -

cy z czujnikiem pod ogowym, cena: 170 z

gwarancja: mata – 10 lat, termostat 

– 2 lata

954 z

ENSTO

przewód grzejny: Tassu o mocy 1200 W

cena: 591 z

sterowanie: termostat podwójny ECO 16 

FRJ, cena: 273 z

akcesoria: ta ma monta owa XBC 1230

cena: 90 z

gwarancja: mata – 10 lat, termostat 

– 2 lata

2473 z

WAVIN

elementy systemu ogrzewania: rury 

PE-X-AL, rozdzielacz, rubunek, szafka 

rozdzielaczowa, p yta systemowa Tacker

cena: 1001 z

automatyka: rozdzielacz, termostat, si ow-

nik, cena: 1287 z

akcesoria: ta ma brzegowa, plastyfikator, 

profil dylatacyjny, cena: 185 z

1482 z

PURMO

elementy systemu ogrzewania: rury PE-X, 

roljet (styropian), klipsy, z czka do rur, rurka 

peszel, szafka rozdzielaczowa, cena: 790 z

automatyka: rozdzielacz, termostat, g owi-

ca termoelektryczna, cena: 627 z

akcesoria: ta ma brzegowa, plastyfikator, 

profil dylatacyjny, ta ma klej ca, ta ma 

izolacyjna do profilu, cena: 65 z

1374 z

POLARHEAT

mata grzejna: Polarheat o mocy 1700 W, 

zasilana dwustronnie, cena: 999 z

sterowanie: termostat programowalny 

z czujnikiem pod ogowym, cena: 375 z

gwarancja: 3 lata
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zalety wady

Kable

 ta sze od mat

 mo na je uk ada

na ca ej powierzchni

 mog  by  stosowa-

ne w pomieszczeniach 

o nieregularnych 

kszta tach

 konieczny jest pro-

jekt instalacji

 monta  powinien 

by  wykony przez fa-

chowca 

 wykonanie instala-

cji jest pracoch onne 

i czasoch onne

Maty

 s  cie sze od kabli

 u o enie nie wyma-

ga szczegó owego 

projektu 

 monta  jest prosty 

i szybki, zw aszcza 

mat samoprzylepnych

 maj  jednolit  moc 

grzewcz

 jedna mata nie za-

wsze starczy na po-

krycie powierzchni 

przeznaczonej do 

ogrzania

ELEKTRYCZNE

WODNE

Kable czy maty?
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Uwaga! Mat nie powinno si  instalowa  w miejscach, w których prze-

widziano sta  zabudow  (np. wanny, szafki stoj ce bez nó ek itp.). 

Termostat. S u y do ustawiania temperatury w pomieszczeniach. 

Mo e utrzyma  nastawion  temperatur  powietrza lub pod ogi albo 

obu jednocze nie. Jest dost pny z czujnikiem, do umieszczania w wy-

lewce pod ogowej. Czasami ma dodatkowy programator czasowy.

Z czego posadzka?
Materia  na posadzk  trzeba wybra  przed przyst pieniem do prac in-

stalacyjnych, gdy  ma on ró n  przewodno

ciepln , któr  uwzgl dnia si  w obliczeniach. 

Najlepsze nad pod ogówk  s  materia y, któ-

re dobrze przewodz  ciep o, a wi c p ytki cera-

miczne i kamie . Materia y te szybko si  nagrze-

waj  i dobrze przewodz  ciep o. A to zapewnia 

wysok  sprawno  ogrzewania pod ogowego. 

P ytki nie powinny by  wi ksze ni  30 × 30 cm, 

a do ich u o enia trzeba stosowa  trwale elastycz-

ne kleje (epoksydowe lub cementowe z domiesz-

kami uszlachetniaj cymi).

Drewno s abo przewodzi ciep o, a pod wp ywem 

zmiany temperatury – kurczy si  i rozszerza, 

wi c nie jest polecane nad ogrzewanie pod ogo-

we. Je li jednak bardzo zale y nam na drewnianej posadzce, lepiej wy-

bra  drobne elementy: mozaik  lub parkiet przemys owy.

Panele i wyk adziny mo na stosowa  pod warunkiem, e s  przewi-

dziane do uk adania nad ogrzewaniem pod ogowym, o czym informuj

specjalne oznaczenia. Z innych materia ów tej grupy mog  si  wydziela

substancje szkodliwe dla zdrowia.

Kupujemy
Je li zdecydowali my, jaki rodzaj ogrzewania pod ogowego ma by

w konkretnych pomieszczeniach i wybrali my  instalatora, zapytajmy 

o poni sze kwestie.

Projekt. Wymaga szczegó owych oblicze  z uwzgl dnieniem strat cie-

p a budynku, konstrukcji i wyko czenia pod ogi oraz przeznaczenia po-

mieszcze . Niektóre firmy oferuj  na swoich stronach internetowych 

bezp atne programy instalacyjne. Pobranie takiego programu zajmuje 

kilka minut, ale zapoznanie si  z jego instrukcj  wymaga przeczytania 

ze zrozumieniem – bagatela – 500 stron, dlatego radzimy nie przesadza

z samodzielno ci .

Monta . Najlepiej powierzy  go firmie, która oferuje kompleksow  us u-

g  za okre lon  cen  i w precyzyjnie podanym terminie. O wiele bar-

dziej pracoch onny i czasoch onny jest monta  ogrzewania wodnego, ale 

adnego nie polecamy wykonywa  samodzielnie. Monta  ogrzewania 

elektrycznego mo na obejrze  na  pi ciominutowym filmie dost pnym 

na stronach internetowych niektórych producentów.

Gwarancja. Firmy uwzgl dniaj  j  pod warunkiem, e instalacja zosta-

a wykonana zgodnie z instrukcj  monta u do czon  do zakupu, a je li 

dotyczy ogrzewania elektrycznego – tak e wtedy gdy przed eksploatacj

zosta a sprawdzona przez elektryka z uprawnieniami.  

Pod czenie. Pod czenie do sieci ogrzewania elektrycznego nale y po-

wierzy  elektrykowi z uprawnieniami do wykonania instalacji elek-

trycznej o napi ciu do 1000 V. Wodne ogrzewanie pod cza hydraulik. 

Najpierw jednak, zanim zostanie wylana warstwa 

wylewki, czyli jeszcze wtedy, gdy rury s  widocz-

ne, uruchamia on instalacj , wpuszczaj c wod

pod ci nieniem. Je li przez co najmniej dob  nie ma 

adnych wycieków, mo na zrobi  wylewk . Przed  

wyko czeniem pod ogi musi mie  ona wilgotno

nie wi ksz  ni  3%.

Instalacj  uruchamia si  po trzech tygodniach 

od wylania wylewki, stopniowo zwi kszaj c tem-

peratur  o oko o 5°C dziennie. 

Zanim u o ona i sprawdzona  instalacja  

ogrzewania pod ogowego zostanie pokryta 

jastrychem, warto j  sfotografowa  lub 

naszkicowa , by po u o eniu posadzki by o

wiadomo, jaki jest uk ad rur, mat czy kabli. 

Na fotografii lub szkicu warto nanie

odleg o ci elementów instalacji od cian, 

sta ej zabudowy, urz dze  sanitarnych, 

a tak e zaznaczy  miejsce czujnika tem-

peratury oraz przewodów zasilaj cych

”

”

 Schemat u o enia elektrycznego ogrzewania pod o-

gowego w azience. Kable lub maty nale y u o y

w taki sposób, by nie znajdowa y si  one w miejscach, 

w których zamierza si  zamontowa  urz dzenia sanitarne

Konstrukcja pod ogi z ogrzewaniem wodnym (a) oraz elektrycznym (b)

a

b

rozdzielacz

mocowanie rur

wylewka

betonowa

wylewka

betonowa 3–5 cm

wylewka

betonowa 1–2 cm

posadzka

zasilanie

czujnik

kabel

grzejny

termostat

posadzka

rura grzejnastyropian

styropian

folia polietylenowa


