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Sprzedawcy kuszÈ, ĝe
z ogrzewaniem podïogowym jest cieplej, taniej,
ïadniej i wygodniej. Ale
czy moĝna je mieÊ pod
drewnianÈ posadzkÈ?
Czy wolno stawiaÊ na nim
masywne meble i czy
w ogóle jest opïacalne?

Za i przeciw
PodstawowÈ zaletÈ ogrzewania podïogowego jest to, ĝe jest niskotemperaturowe
(temperatura podïogi wynosi 22–26°C,
tradycyjnych grzejników ponad 60°C),
higieniczne i przyjazne czïowiekowi.
DziÚki subiektywnemu odczuciu ciepïa, jakie wywoïuje, sprzyja oszczÚdzaniu energii: moĝna w nim nastawiÊ
o 1–2 stopnie niĝszÈ temperaturÚ niĝ
w ogrzewaniu tradycyjnym bez pogorszenia komfortu. Uwalnia pomieszczenia od
grzejników, które zazwyczaj szpecÈ i zajmujÈ miejsce. Jest polecane dla alergików, poniewaĝ nie unosi kurzu. Czy sÈ
jakieĂ minusy? Trudno nim sterowaÊ, bo
warstwy podïogi dïugo nagrzewajÈ siÚ
i stygnÈ. Trzeba wczeĂniej bardzo dokïadnie zaplanowaÊ rozmieszczenie i przeznaczenie pomieszczeñ, tak by podïogówki
nie instalowaÊ pod schowkami na ĝywnoĂÊ, szafkami kuchennymi, duĝÈ stojÈcÈ
na podïodze lodówkÈ lub meblami wbudowanymi na staïe.
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Ogrzewanie
podïogowe

pod

posadzkÈ

Juĝ w II w. p.n.e. w staroĝytnej Grecji i sto
lat póěniej w Rzymie stosowano ogrzewanie pod nazwÈ hipokaustum: pod podïogÈ kamiennÈ budowano specjalne kanaïy,
do których doprowadzano powietrze ogrzane w piecu. W ten sposób ogrzewano podïogÚ najpierw tylko w ïaěniach i termach, póěniej takĝe w pomieszczeniach mieszkalnych.
Podobne centralne ogrzewanie stosowano
w niektórych zamkach Ăredniowiecznych
(m.in. w Malborku). Od tamtych czasów
upïynÚïy wieki, w ciÈgu których rozwinÚïo siÚ wiele sposobów ogrzewania domów.
WciÈĝ pojawiajÈ siÚ nowe – jedne do tamtych
podobne, inne – bardzo odmienne, ale ïÈczy
je jedna idea: ogrzewaÊ róĝne pomieszczenia
domu jednym ěródïem ciepïa.

Gdzie instalujemy
ogrzewanie podïogowe?
W wiÚkszoĂci domów podïogówkÚ ïÈczy siÚ
z grzejnikami na dwa sposoby:
Podïogówka na parterze – grzejniki na
górze. To dobre rozwiÈzanie, gdy dom jest
ocieplony i zbudowany wedïug obecnych
standardów. Sprawdzi siÚ znakomicie, gdy
na dole jest duĝy salon: bÚdzie on przestronniejszy i bardziej ustawny. Lepiej
w nim bÚdÈ takĝe rosïy i wyglÈdaïy roĂliny
doniczkowe, którym nie sïuĝy powietrze
przesuszone przez wysokotemperaturowe grzejniki. W domach z ogrodem
wiÚkszoĂÊ pomieszczeñ na parterze wykoñczona jest posadzkÈ z kamienia lub
terakoty (inna najczÚĂciej nie ma sensu,

bo wnosi siÚ na niÈ piasek i ziemiÚ), która idealnie sprawdzi siÚ nad ogrzewaniem
podïogowym.
JeĂli podïogówkÚ zastosuje siÚ w wiatroïapie, bÚdzie w nim wiÚcej miejsca, a przemoczone buty i posadzka przy wejĂciu szybciej wyschnÈ. Na piÚtrze rzadko instaluje
siÚ ogrzewanie podïogowe, gdyĝ podnosi
ono gruboĂÊ stropu (jeĂli jest to ogrzewanie
wodne – aĝ o 12 cm), a ponadto, w sytuowanych tam sypialniach i pokojach, podïogi
wykañcza siÚ najczÚĂciej materiaïami sïabo
przewodzÈcymi ciepïo, takimi jak drewno
czy wykïadziny dywanowe.
Podïogówka i grzejniki w jednym pomieszczeniu. Takie rozwiÈzanie stosuje
siÚ wówczas, gdy ogrzewanie podïogowe
ma byÊ alternatywÈ dla istniejÈcej instalacji, przede wszystkim w tych pomieszczeniach, w których posadzka jest zimna,
czyli w ïazienkach, kuchniach lub holach.
TakÈ podwójnÈ instalacjÚ stosuje siÚ równieĝ tam, gdzie powierzchnia podïogi nie
moĝe zapewniÊ wystarczajÈcej iloĂci ciepïa
(np. duĝa jej czÚĂÊ zastawiona jest niskimi
meblami) lub w budynkach, których Ăciany
majÈ maïÈ bezwïadnoĂÊ cieplnÈ.
W obydwu opisanych wariantach w instalacji powinny byÊ wydzielone niezaleĝnie sterowane obiegi: do grzejników i do
podïogówki.

Kiedy jest czas na decyzjÚ?
W nowo budowanym domu o ogrzewaniu
podïogowym, najlepiej pomyĂleÊ juĝ na eta-
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sca w uĝytkowanych
juĝ domach i mieszkaniach. Ogrzewanie
elektryczne, ze wzglÚdu na wysokie ceny
energii, nie naleĝy do
najtañszych, dlatego najczÚĂciej wybiera siÚ je do maïych,
Uïoĝenie elektrycznego ogrzewania podïogowego. Przewód grzejny ukïada
siÚ na metalowej siatce i pokrywa wylewkÈ. JeĂli jest to wylewka anhydrytoremontowanych powa, posadzkÚ moĝna uïoĝyÊ po tygodniu, jeĂli cementowa – dopiero po trzech
mieszczeñ (a sÈ nimi
pie stanu surowego, by odpowiednio dobraÊ
najczÚĂciej kuchnie lub ïazienki).
poziom podïogi z uwzglÚdnieniem jej poZ czego skïada siÚ podïogówka?
szczególnych warstw (izolacji cieplnej i wyOgrzewanie wodne to sieÊ rur zatopionych
lewek). W tym momencie trzeba takĝe ostaw warstwie jastrychu. Pozostaïe elementy to:
tecznie zdecydowaÊ, czy bÚdzie to system
ěródïo ciepïa – na przykïad kocioï grzewogrzewania elektrycznego, czy wodnego, bo
czy lub pompa ciepïa;
oba majÈ róĝnÈ gruboĂÊ.
izolacja cieplna – najlepiej ze sztywnych
Wodne – racjonalniej i taniej jest wybraÊ
pïyt styropianowych odmiany EPS 100 lub
do domów nowo budowanych, jeĂli ogrzez weïny mineralnej usztywnionej ĝywicami,
waniem podïogowym zamierza siÚ ogrzewaÊ
ukïada siÚ jÈ w taki sposób, by miÚdzy pïytaduĝe powierzchnie.
mi nie byïo szczelin;
Elektryczne – najczÚĂciej wybiera siÚ do doizolacja przeciwwilgociowa – najczÚĂciej
mów lub pomieszczeñ modernizowanych, bo
zwykïa polietylenowa folia budowlana grubojest ïatwiejsze w montaĝu i ma niewielkÈ gruĂci 0,2 mm lub folia aluminiowa; w sprzedaboĂÊ, a to znaczy, ĝe tylko nieznacznie podnieĝy sÈ takĝe folie z namalowanym rastrem uïasie poziom podïogi, na co zwykle nie ma miej-

twiajÈcym uïoĝenie rur (izolacjÚ tÚ stosuje siÚ
po to, by zapobiec wnikaniu zaprawy jastrychowej oraz wilgoci w szczeliny ocieplenia);
rury – najczÚĂciej z tworzywa sztucznego osïoniÚtego powïokÈ zabezpieczajÈcÈ przed wnikaniem tlenu (tlen przyspiesza korozjÚ metalowych elementów instalacji, w tym m.in. kotïa);
elementy mocujÈce rury do podïoĝa
– mogÈ to byÊ: listwy umieszczone w miejscach zagiÚcia rur, specjalne spinki mocujÈce
w ksztaïcie litery „U” albo metalowe profile,
które wciska siÚ w warstwÚ izolacji cieplnej
i przeciwwilgociowej; rury moĝna teĝ przytwierdziÊ klipsami do specjalnej siatki uïoĝonej na warstwie izolacji; w sprzedaĝy dostÚpne sÈ teĝ pïyty systemowe ze styropianu
i folii polistyrenowej z uksztaïtowanymi
wgïÚbieniami bÚdÈce jednoczeĂnie izolacjÈ
cieplnÈ i przeciwwilgociowÈ;
rozdzielacze – do podïÈczania poszczególnych pÚtli rur grzewczych, umieszcza siÚ
je w specjalnych szafkach, wbudowanych
w Ăcianie;
ukïad sterowania – czujnik umieszczony na
zewnÈtrz domu, mierzÈcy temperaturÚ powietrza i do niej dostosowujÈcy temperaturÚ wody
zasilajÈcej instalacjÚ, trochÚ prostszym rozwiÈREKLAMA
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Zaïoĝenia:
powierzchnia grzewcza: 10 m2, ěródïo ciepïa (dotyczy ogrzewania wodnego): kocioï gazowy
lub elektryczny, wykoñczenie podïogi: pïytki ceramiczne; nie uwzglÚdniamy kosztów montaĝu

ELEKTRYCZNE

954 zï

1374 zï

ENSTO

POLARHEAT

przewód grzejny: Tassu o mocy 1200 W
cena: 591 zï
sterowanie: termostat podwójny ECO 16
FRJ, cena: 273 zï
akcesoria: taĂma montaĝowa XBC 1230
cena: 90 zï
gwarancja: mata – 10 lat, termostat
– 2 lata

mata grzejna: Polarheat o mocy 1700 W,
zasilana dwustronnie, cena: 999 zï
sterowanie: termostat programowalny
z czujnikiem podïogowym, cena: 375 zï
gwarancja: 3 lata

1557 zï

1680 zï

ELEKTRA

LUXBUD

mata grzejna: MG o mocy 1600 W, dwustronnie zasilana, cena: 1126 zï
sterowanie: programowalny regulator
temperatury z czujnikiem podïogowym
OCC2-1991, cena: 431 zï
gwarancja: 10 lat

mata grzejna: Comfort CM-1-165-1400
o mocy 1400 W, cena: 1510 zï
sterowanie: termostat LTU-1, natynkowy
z sygnalizacjÈ zaïÈczenia, wspóïpracujÈcy z czujnikiem podïogowym, cena: 170 zï
gwarancja: mata – 10 lat, termostat
– 2 lata

Ogrzewanie elektryczne
NajwiÚkszÈ czÚĂÊ kosztów stanowi cena samej maty
lub kabli grzejnych. Staïy koszt niezaleĝny od wielkoĂci ogrzewanej powierzchni to cena termostatu z czujnikiem temperatury i programatora. Instalacja jest
stosunkowo ïatwa w montaĝu i niezbyt czasochïonna,
wiÚc koszty samej robocizny nie sÈ wysokie.

zaniem jest zamontowanie w pomieszczeniu termostatu, który sprawia, ĝe woda w instalacji podgrzewana jest do tego momentu, kiedy wskutek wzrostu
temperatury na dworze wzroĂnie temperatura w pomieszczeniu;
zawór mieszajÈcy – stosowany, gdy wodÚ do instalacji podgrzewa kocioï na paliwo staïe; poniewaĝ taki
kocioï podgrzewa wodÚ do temperatury blisko 100°C,
potrzebne jest urzÈdzenie, które tÚ temperaturÚ obniĝy (aby mogïa zasilaÊ instalacjÚ podïogowÈ musi mieÊ
okoïo 40°C); do tego wïaĂnie sïuĝÈ zawory: regulujÈ
temperaturÚ wody napïywajÈcej poprzez wymieszanie gorÈcej wody pochodzÈcej bezpoĂrednio z kotïa
z chïodniejszÈ wodÈ powracajÈcÈ z instalacji.
Elektryczna – skïada siÚ z kabli lub mat grzejnych
oraz termostatu, który reguluje temperaturÚ podïogi.
Kable. MogÈ byÊ zasilane jedno- lub dwustronnie.
Ich moc grzewczÈ dobiera siÚ w zaleĝnoĂci od tego,
jakim majÈ byÊ ěródïem ciepïa:
gïównym – 160 W/m 2;
dodatkowym – 100 W/m 2 .
Maty. SÈ to gotowe zestawy przygotowane do ukïadania pod okïadzinÈ podïogi, najczÚĂciej pod pïytkami ceramicznymi. MogÈ byÊ, podobnie jak kable,
jedno- lub dwustronnie zasilane. Ich moc jednostkowa wynosi najczÚĂciej 150 W/m 2 .
Kable czy maty?

Kable

ceny ïÈczne brutto

WODNE

1482 zï

2473 zï

PURMO

WAVIN

elementy systemu ogrzewania: rury PE-X,
roljet (styropian), klipsy, zïÈczka do rur, rurka
peszel, szafka rozdzielaczowa, cena: 790 zï
automatyka: rozdzielacz, termostat, gïowica termoelektryczna, cena: 627 zï
akcesoria: taĂma brzegowa, plastyfikator,
profil dylatacyjny, taĂma klejÈca, taĂma
izolacyjna do profilu, cena: 65 zï

elementy systemu ogrzewania: rury
PE-X-AL, rozdzielacz, Ărubunek, szafka
rozdzielaczowa, pïyta systemowa Tacker
cena: 1001 zï
automatyka: rozdzielacz, termostat, siïownik, cena: 1287 zï
akcesoria: taĂma brzegowa, plastyfikator,
profil dylatacyjny, cena: 185 zï

Maty

zalety

wady

tañsze od mat
moĝna je ukïadaÊ
na caïej powierzchni
mogÈ byÊ stosowane w pomieszczeniach
o nieregularnych
ksztaïtach

konieczny jest projekt instalacji
montaĝ powinien
byÊ wykony przez fachowca
wykonanie instalacji jest pracochïonne
i czasochïonne

sÈ cieñsze od kabli
uïoĝenie nie wymaga szczegóïowego
projektu
montaĝ jest prosty
i szybki, zwïaszcza
mat samoprzylepnych

majÈ jednolitÈ moc
grzewczÈ
jedna mata nie zawsze starczy na pokrycie powierzchni
przeznaczonej do
ogrzania

Ogrzewanie wodne
NajwiÚkszÈ czÚĂÊ kosztów stanowi osprzÚt i automatyka (programatory, zawory, rozdzielacz itp.). BÚdÈ
to koszty w niewielkim stopniu zaleĝne od wielkoĂci
ogrzewanej powierzchni. JeĂli wiÚc ktoĂ decyduje siÚ
na ogrzewanie w ten sposób samej ïazienki, zapïaci
za 1 m2 znacznie wiÚcej niĝ w przypadku, gdyby chciaï
ogrzewaÊ duĝÈ powierzchniÚ.
Ceny zaleĝÈ teĝ od rodzaju kotïa i budowy systemu c.o.
Montaĝ instalacji jest stosunkowo skomplikowany, a jej
wykonanie czasochïonne, dlatego koszt montaĝu stanowi duĝÈ czÚĂÊ koñcowej ceny.
Zarówno w przypadku ogrzewania elektrycznego jak
i wodnego, instalatorzy mogÈ dobraÊ urzÈdzenia i materiaïy róĝnych producentów. Róĝnice cen pomiÚdzy
tymi urzÈdzeniami i materiaïami mogÈ byÊ kilkakrotne.
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a
rozdzielacz

posadzka
folia polietylenowa
styropian

wylewka
betonowa

rura grzejna
mocowanie rur

b
zasilanie

Zanim uïoĝona i sprawdzona instalacja
ogrzewania podïogowego zostanie pokryta
jastrychem, warto jÈ sfotografowaÊ lub
naszkicowaÊ, by po uïoĝeniu posadzki byïo
wiadomo, jaki jest ukïad rur, mat czy kabli.
Na fotografii lub szkicu warto nanieĂÊ
odlegïoĂci elementów instalacji od Ăcian,
staïej zabudowy, urzÈdzeñ sanitarnych,
a takĝe zaznaczyÊ miejsce czujnika temperatury oraz przewodów zasilajÈcych

”

we. JeĂli jednak bardzo zaleĝy nam na drewnianej posadzce, lepiej wybraÊ drobne elementy: mozaikÚ lub parkiet przemysïowy.
Panele i wykïadziny moĝna stosowaÊ pod warunkiem, ĝe sÈ przewidziane do ukïadania nad ogrzewaniem podïogowym, o czym informujÈ
specjalne oznaczenia. Z innych materiaïów tej grupy mogÈ siÚ wydzielaÊ
substancje szkodliwe dla zdrowia.

Kupujemy
termostat

czujnik

kabel
grzejny

posadzka

wylewka
betonowa 3–5 cm

styropian

wylewka
betonowa 1–2 cm

Konstrukcja podïogi z ogrzewaniem wodnym (a) oraz elektrycznym (b)

Uwaga! Mat nie powinno siÚ instalowaÊ w miejscach, w których przewidziano staïÈ zabudowÚ (np. wanny, szafki stojÈce bez nóĝek itp.).
Termostat. Sïuĝy do ustawiania temperatury w pomieszczeniach.
Moĝe utrzymaÊ nastawionÈ temperaturÚ powietrza lub podïogi albo
obu jednoczeĂnie. Jest dostÚpny z czujnikiem, do umieszczania w wylewce podïogowej. Czasami ma dodatkowy programator czasowy.

Z czego posadzka?
Materiaï na posadzkÚ trzeba wybraÊ przed przystÈpieniem do prac instalacyjnych, gdyĝ ma on róĝnÈ przewodnoĂÊ
cieplnÈ, którÈ uwzglÚdnia siÚ w obliczeniach.
Najlepsze nad podïogówkÚ sÈ materiaïy, które dobrze przewodzÈ ciepïo, a wiÚc pïytki ceramiczne i kamieñ. Materiaïy te szybko siÚ nagrzewajÈ i dobrze przewodzÈ ciepïo. A to zapewnia
wysokÈ sprawnoĂÊ ogrzewania podïogowego.
Pïytki nie powinny byÊ wiÚksze niĝ 30 × 30 cm,
a do ich uïoĝenia trzeba stosowaÊ trwale elastyczne kleje (epoksydowe lub cementowe z domieszkami uszlachetniajÈcymi).
Drewno sïabo przewodzi ciepïo, a pod wpïywem
zmiany temperatury – kurczy siÚ i rozszerza,
wiÚc nie jest polecane nad ogrzewanie podïogo-

JeĂli zdecydowaliĂmy, jaki rodzaj ogrzewania podïogowego ma byÊ
w konkretnych pomieszczeniach i wybraliĂmy instalatora, zapytajmy
o poniĝsze kwestie.
Projekt. Wymaga szczegóïowych obliczeñ z uwzglÚdnieniem strat ciepïa budynku, konstrukcji i wykoñczenia podïogi oraz przeznaczenia pomieszczeñ. Niektóre firmy oferujÈ na swoich stronach internetowych
bezpïatne programy instalacyjne. Pobranie takiego programu zajmuje
kilka minut, ale zapoznanie siÚ z jego instrukcjÈ wymaga przeczytania
ze zrozumieniem – bagatela – 500 stron, dlatego radzimy nie przesadzaÊ
z samodzielnoĂciÈ.
Montaĝ. Najlepiej powierzyÊ go firmie, która oferuje kompleksowÈ usïugÚ za okreĂlonÈ cenÚ i w precyzyjnie podanym terminie. O wiele bardziej pracochïonny i czasochïonny jest montaĝ ogrzewania wodnego, ale
ĝadnego nie polecamy wykonywaÊ samodzielnie. Montaĝ ogrzewania
elektrycznego moĝna obejrzeÊ na piÚciominutowym filmie dostÚpnym
na stronach internetowych niektórych producentów.
Gwarancja. Firmy uwzglÚdniajÈ jÈ pod warunkiem, ĝe instalacja zostaïa wykonana zgodnie z instrukcjÈ montaĝu doïÈczonÈ do zakupu, a jeĂli
dotyczy ogrzewania elektrycznego – takĝe wtedy gdy przed eksploatacjÈ
zostaïa sprawdzona przez elektryka z uprawnieniami.
PodïÈczenie. PodïÈczenie do sieci ogrzewania elektrycznego naleĝy powierzyÊ elektrykowi z uprawnieniami do wykonania instalacji elektrycznej o napiÚciu do 1000 V. Wodne ogrzewanie podïÈcza hydraulik.
Najpierw jednak, zanim zostanie wylana warstwa
wylewki, czyli jeszcze wtedy, gdy rury sÈ widoczne, uruchamia on instalacjÚ, wpuszczajÈc wodÚ
pod ciĂnieniem. JeĂli przez co najmniej dobÚ nie ma
ĝadnych wycieków, moĝna zrobiÊ wylewkÚ. Przed
wykoñczeniem podïogi musi mieÊ ona wilgotnoĂÊ
nie wiÚkszÈ niĝ 3%.
InstalacjÚ uruchamia siÚ po trzech tygodniach
od wylania wylewki, stopniowo zwiÚkszajÈc temperaturÚ o okoïo 5°C dziennie.
Schemat uïoĝenia elektrycznego ogrzewania podïogowego w ïazience. Kable lub maty naleĝy uïoĝyÊ
w taki sposób, by nie znajdowaïy siÚ one w miejscach,
w których zamierza siÚ zamontowaÊ urzÈdzenia sanitarne
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