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Wszystkie elementy 

systemu c.o. 

musz  ze sob

dobrze wspó praco-

wa . Dlatego wybór 

rodzaju grzejników 

lub ogrzewania 

pod ogowego jest 

nie mniej wa ny 

ni  wybór kot a.

Niedopasowanie 

tych elementów 

potrafi zniweczy

wszelkie korzy ci, 

na które liczyli my, 

wybieraj c ród o

ciep a.
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Grzejniki p ytowe
Najpopularniejsze w domach jednorodzinnych s  stalowe grzejniki p ytowe – produ-

kowane w bardzo du ym wyborze i w przyst pnych cenach. Taki grzejnik to jedna lub 

kilka p yt grzejnych, wewn trz których przep ywa gor ca woda. Najcz ciej grzejnik 

ma ponadto o ebrowanie konwekcyjne, które poprawia wymian  ciep a z otoczeniem. 

W efekcie grzejniki p ytowe oddaj  ciep o zarówno przez promieniowanie, jak i kon-

wekcj .

Stalowe grzejniki p ytowe przeznaczone s  do pracy w instalacjach z zamkni tym 

naczyniem wzbiorczym, raczej przy stabilnej temperaturze i ci nieniu wody. W insta-

lacji z takimi grzejnikami kr y jej niewiele, bo ich pojemno  jest ma a. Umo liwia 

to skuteczne regulowanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach – zarówno za 

pomoc  g owic termostatycznych przy grzejnikach, jak i automatyki pogodowej steru-

j cej prac  nowoczesnego kot a. 

W zwi zku z podatno ci  na korozj , nie zaleca si  monta u stalowych grzejników 

p ytowych w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak azienka czy pralnia. Lepiej te

nie czy  bezpo rednio stali i miedzi, a je li instalacja jest wykonana z rur miedzia-

nych, do wody grzewczej warto doda rodki przeciwdzia aj ce korozji. 

Konwektory
Przy odpowiedniej konstrukcji 

grzejnik mo e przekazywa  na-

wet 80–90% ciep a przez konwek-

cj  i wtedy nazywany jest konwek-

torowym lub konwektorem. Wybór 

takich grzejników jest mniejszy 

ni  grzejników p ytowych, a ceny 

wyra nie wy sze. 

Grzejnik konwektorowy jest zbu-

dowany z kilku rurek, którymi 

przep ywa gor ca woda, oraz wie-

lu po czonych z nimi cienkich bla-

Typowy grzejnik oddaje ciep o zarówno przez kon-
wekcj , jak i promieniowanie
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szek. B yskawicznie ogrzewaj  one powietrze, 

powoduj c tym samym jego ruch ku górze. 

Grzejnik ma otwory u do u oraz u góry obu-

dowy, przez które powietrze swobodnie prze-

p ywa. Konwektory przeznaczone s  do pra-

cy w uk adach z zamkni tym naczyniem 

wzbiorczym. Maj  najmniejsz  ze wszystkich 

grzejników wodnych pojemno , wi c bardzo 

szybko reaguj  na zmiany zapotrzebowania 

na ciep o. Umo liwiaj  zatem wykorzystanie 

mo liwo ci nowoczesnych kot ów sterowa-

nych rozbudowan  automatyk  (np. pogodo-

w ) i sprzyjaj  oszcz dnemu zu yciu ener-

gii, bo dzia aj  tylko wtedy, gdy ciep o jest 

rzeczywi cie potrzebne. To przydatne tak e

w pomieszczeniach u ytkowanych tylko kil-

ka godzin w ci gu doby lub sezonowo. 

W przypadku tego rodzaju grzejników pa-

rametry pracy instalacji, a zw aszcza tem-

peratura i szybko  przep ywu wody, musz

by ci le kontrolowane, bo nawet chwilowe 

anomalie s  wyra nie odczuwane. 

Grzejniki konwektorowe maj  niewiel-

kie wymiary i s  bardzo lekkie (mo na je 

wiesza  na lekkich ciankach dzia owych). 

Specjalne ich odmiany mo na za  ukry

w p ytkich kana ach w pod odze, np. w po-

bli u du ych przeszklonych drzwi taraso-

wych, gdzie nie ma miejsca na typowe grzej-

niki podokienne. 

Konwektory wywo uj  intensywniejszy ni

inne grzejniki ruch powietrza, a wi c i ku-

rzu, dlatego nie s  polecane dla alergików. 

eliwne grzejniki cz onowe
Grzejniki eliwne oddaj  ciep o g ównie 

przez promieniowanie. Dla uzyskania odpo-

wiedniej mocy czy si  odpowiedni  licz-

b  cz onów ( eberek). Jaki  czas wypierane 

przez grzejniki p ytowe, obecnie znów zy-

skuj  na popularno ci, w zwi zku z czym 

oferta rynkowa nieco si  poszerzy a. Ceny 

podaje si  w przeliczeniu na jeden cz on: naj-

cz ciej jest to 40–50 z .

Tego rodzaju grzejniki najlepiej sprawdzaj

si  w otwartych instalacjach zasilanych przez 

kot y na paliwo sta e, zw aszcza te tradycyj-

ne, bez automatyki. Charakteryzuj  si  nie-

wielkimi oporami przep ywu, dlatego mog

pracowa  nawet w instalacjach z obiegiem 

grawitacyjnym. S  bardzo odporne na koro-

zj , zmiany temperatury i ci nienia, a e maj

du  pojemno , w instalacji kr y du a obj -

to  wody. Dzi ki swej znacznej masie grzejni-

ki eliwne maj  du  pojemno  ciepln , czyli 

mog  przej  chwilowy nadmiar ciep a, a po-

tem przez d ugi czas je oddawa .

Wad eliwnych grzejników cz onowych 

jest trudno  sterowania prac  wyposa o-

nej w nie instalacji: niecelowe jest nawet wy-

posa anie ich w zawory i g owice termosta-

tyczne, bo ze wzgl du na du  bezw adno

ciepln  grzejniki te zbyt wolno reaguj  na p y-

n ce z tych g owic sygna y. Grzejniki eliwne 

s  bardzo ci kie (typowy 10-cz onowy grzej-

nik wa y ok. 80 kilogramów), w zwi zku 

z tym nie na ka dej cianie mo na je zawiesi .

Dlatego niektórzy producenci oferuj  tak e e-

liwne grzejniki stoj ce. 

Aluminiowe grzejniki cz onowe
Wielu producentów oferuje je w cenach 

zbli onych do cen grzejników eliwnych 

(40–50 z  za cz on, cho  zdarzaj  si  i znacz-

nie dro sze). Ró nice pomi dzy grzejni-

kami eliwnymi i aluminiowymi s  jednak 

bardzo du e. Aluminiowe grzejniki cz ono-

we mieszcz  prawie tak ma o wody jak p yto-

we, s  te  bardzo lekkie. Poleca si  je raczej do 

instalacji z zamkni tym naczyniem wzbior-

czym, cho  mog  pracowa  tak e w instala-

cjach otwartych, w których niekiedy zast pu-

j  stare grzejniki eliwne, bo maj  taki sam 

rozstaw kró ców przy czeniowych. Dobrze 

wspó pracuj  z g owicami termostatyczny-

mi, bo stosunkowo szybko reaguj  na zmia-

ny temperatury. 

Moc grzejników wodnych podaje si  za-

wsze dla okre lonych parametrów pracy in-

stalacji: temperatury wody zasilaj cej, wody 

powracaj cej oraz temperatury obliczenio-

wej w pomieszczeniu, na przyk ad:

990 W dla 75/65/20°C

75°C  temperatura wody zasilaj cej

65°C temperatura wody powracaj cej

20°C temperatura obliczeniowa w po-

mieszczeniu.

Ten sam grzejnik w instalacji o parame-

trach 70/55/20°C uzyska mniejsz  moc: 

794  W. 

Nieco myl cy mo e by  sposób okre-

lania mocy grzejników cz onowych, któr

podaje si  dla pojedynczego cz onu ( eber-

ka). Cz ony te czy si , by uzyska  po da-

ne parametry.

Kupuj c grzejniki, powinni my za-

wsze sprawdza  ich charakterystyk .

Poszczególne modele ró ni  si  wymiara-

mi, sposobem pod czenia (dolne lub bocz-

ne) oraz rozstawem i rednic  kró ców przy-

czeniowych. Niektóre, np. jednop ytowe 

z pojedy czym o ebrowaniem konwekcyj-

nym, wymagaj  te  pod czenia od okre-

lonej strony (wyst puj  wtedy jako lewe 

lub prawe). Trzeba tak e sprawdzi  warun-

ki gwarancji, wiele grzejników nie mo e np. 

pracowa  w uk adzie otwartym.

Parametry 
grzejników

 Dzi ki du ej powierzchni elementów grzejnych 
konwektory szybko przekazuj  ciep o do otoczenia

Cz onowe grzejniki aluminiowe inaczej ni  trady-
cyjne eliwne dobrze wspó pracuj  z zaworami 
i g owicami termostatycznymi

Grzejniki kana owe umieszczone w pobli u drzwi ta-
rasowych tworz  skuteczn  barier  przeciwko wdzie-
raniu si  ch odnego powietrza w g b pomieszczenia
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Grzejniki aluminiowe s  wra -

liwe na uszkodzenia mecha-

niczne, dlatego podczas trans-

portu oraz skr cania cz onów 

trzeba si  obchodzi  z nimi bar-

dzo ostro nie. Ze wzgl du na 

zagro enie elektrokorozj  lepiej 

nie stosowa  ich w instalacjach, 

w których s  elementy mie-

dziane (rury, wymiennik cie-

p a w kotle itp.). Je li nie da si

tego unikn , to do wody trzeba 

koniecznie zastosowa  dodat-

ki hamuj ce korozj  (tzw. inhi-

bitory korozji), ale nawet wtedy 

elementy miedziane i aluminio-

we nie mog  styka  si  ze sob

bezpo rednio (stosuje si  prze-

k adki izolacyjne). 

Stalowe grzejniki 
rurowe
Drabinkowe grzejniki rurowe 

stosuje si  przede wszystkim 

w azienkach, gdzie s u  cz sto nie tylko do 

ogrzewania pomieszczenia, lecz tak e do su-

szenia wilgotnych r czników, do czego nie na-

daj  si  najpopularniejsze grzejniki p ytowe. 

Grzejniki elektryczne 
ród em ciep a w grzejniku mo e by  nie tyl-

ko gor ca woda z kot a c.o., ale równie  pr d

elektryczny. Podobnie jak grzejniki wodne, 

mog  one oddawa  ciep o przez konwekcj  lub 

przez promieniowanie. Grzejniki elektryczne 

s  zawsze wyposa one w regulatory tempera-

tury i termostaty (do innych grzejników trze-

ba je osobno dokupi ), a zasilanie elektrycz-

ne pozwala b yskawicznie dostosowywa  ilo

dostarczanej energii do rzeczywistego  zapo-

trzebowania na ciep o. Z tego powodu cz sto 

stosuje si  szybko reaguj ce grzejniki konwek-

torowe, w których rurki z gor c  wod  zast -

puje elektryczna grza ka o podobnym kszta cie. 

Grzejniki promiennikowe sk adaj  si  zwy-

kle z p yty z ci kiego, akumuluj cego ciep o

materia u po czonego z niewi-

docznym z zewn trz elemen-

tem grzejnym. Potrzebuj  wi cej 

czasu na rozgrzanie, wolniej te

przekazuj  ciep o do otoczenia. 

Dzi ki urozmaiconym formom 

mog  by  ozdob  pomieszczenia: 

p yta grzejnika mo e by  wyko-

nana z naturalnego kamienia lub 

szk a lustrzanego. 

Szczególn  grup  grzejni-

ków s piece akumulacyjne, któ-

re mog  magazynowa  znaczne 

ilo ci ciep a w czasie, gdy obo-

wi zuj  ni sze op aty za ener-

gi  elektryczn  i oddaj  je  przez 

pozosta  cz  doby. Maj  bar-

dzo masywne elementy magazy-

nuj ce ciep o, którego oddawa-

nie mo e dodatkowo wspomóc 

wentylator wymuszaj cy ruch 

powietrza (t  funkcj  pieców 

akumulacyjnych nazywa si  dy-

namicznym roz adowaniem 

– w odró nieniu od statycznego roz adowania, 

gdy piec takiego wentylatora nie ma). 

Produkuje si  tak e inne rodzaje grzejni-

ków elektrycznych, np. olejowe, jednak s u

one raczej do sporadycznego dogrzewania po-

mieszcze .

Ogrzewanie elektryczne jest inwestycyjnie 

ta sze ni  wodne. Nie wymaga kot a ani rur 

rozprowadzaj cych wod , lecz jedynie prze-

wodów elektrycznych, które s  o wiele ta sze, 

mimo e instalowane na sta e grzejniki, szcze-

gólnie przy wi kszej mocy, powinny by  zasi-

lane z oddzielnych obwodów. 

Jednak e ze wzgl du na wysokie ceny ener-

gii elektrycznej eksploatacja takiego ogrze-

wania jest kosztowna. Drogie s  te  niektóre 

rodzaje grzejników: najdro sze s  piece aku-

mulacyjne ( rednio ok. 2000 z  za sztuk ) oraz 

grzejniki promiennikowe z naturalnego ka-

mienia (od 1000 z  za sztuk ). Ceny grzejników 

konwektorowych ró nych producentów mog

si  ró ni  kilkukrotnie: od 200–300 do 1000 z

za grzejnik o mocy 1,5 kW. 

Gdzie umie ci
grzejniki?
Najcz ciej umieszcza si  je pod 

parapetami okiennymi, co jest 

racjonalne, bo zapewnia w mia-

r  wyrównan  temperatur

w ca ym pomieszczeniu. W po-

bli u okien straty ciep a s  naj-

wi ksze, wi c gdyby nie by o

tam grzejników, to przy oknie 

by oby zdecydowanie zimniej. Grzejnika 

nie mog  zas ania  meble, obudowy, a na-

wet zas ony, gdy  wszystkie te elementy izo-

luj  go od pomieszczenia, które ma ogrzewa ,

i przez to utrudniaj  przekazywanie ciep a.

Ponadto, je li za tak  os on  znajdzie si  g o-

wica termostatyczna, to b dzie dzia a  nie-

prawid owo, bo w jej pobli u temperatura b -

dzie nieproporcjonalnie wysoka. 

Je li grzejnik oddaje ciep o przez konwek-

cj , trzeba pami ta  o pozostawieniu wol-

nej przestrzeni (minimum to 12 cm) zarów-

no nad, jak i pod grzejnikiem, aby umo liwi

przep yw powietrza – inaczej efektywno

ogrzewania spadnie. W du ych pomieszcze-

niach, takich jak salon, lepiej zamiast jedne-

go grzejnika du ej mocy zainstalowa  kil-

ka mniejszych, by zminimalizowa  ró nice 

temperatury. 

Ogrzewanie pod ogowe
Alternatyw  dla grzejników zawieszanych na 

cianach, mo e by  ogrzewanie pod ogowe 

wodne lub elektryczne.

W ogrzewaniu wodnym gor ca woda prze-

p ywa przez rury zatopione w wylewce pod-

ogowej grubo ci 7–10 cm. 

Ogrzewanie elektryczne wykonuje si

z kabli grzejnych lub mat. Kable rozmiesz-

cza si  podobnie jak rury, jednak ze wzgl -

du na ich niewielk rednic  wylewka mo e

by  cienka, jakkolwiek stosuje si  te  wy-

lewki grubsze, aby pod oga lepiej aku-

mulowa a ciep o. Maty umieszcza si  bli-

sko powierzchni pod ogi, np. zatapia si  je 

 Grzejniki rurowe mog
czy  funkcjonalno  z bardzo 

fantazyjnymi kszta tami

Grzejnik p ytowy mo e mie  bardzo ciekaw  form . Warto go 
wówczas wyeksponowa

Niektóre grzejniki 

wodne s  dodatkowo 

wyposa one w grza ki 

elektryczne. Dzi ki temu 

mo na je wykorzysta

tak e poza sezonem 

grzewczym, gdy kocio

c.o. nie pracuje

”

”

strata 15%

obudowa

K opoty z ogrzewaniem pomieszcze  mog
wynika  z niew a ciwego monta u grzejników

strata 5%
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w warstwie kleju do p ytek: reakcja takiej 

instalacji na zmiany temperatury jest szyb-

sza ni  innych rodzajów ogrzewania pod o-

gowego. 

Wodne ogrzewanie pod ogowe najlepiej 

wspó pracuje z pomp  ciep a lub  kot em 

kondensacyjnym, a wi c urz dzeniami, któ-

re s  najefektywniejsze, gdy przygotowuj

wod  grzewcz  o niskiej temperaturze – a ta-

kiej w a nie potrzeba do ogrzewania pod o-

gowego. 

Niezale nie od tego, czy ogrzewanie pod o-

gowe jest  wodne, czy elektryczne, ró ni si  od 

ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami. Jego 

niew tpliw  zalet  jest to, e zapewnia bar-

dzo korzystny dla naszego samopoczucia roz-

k ad temperatury. Najcieplej jest w pobli u

stóp, a to g ównie sygna y p yn ce od nich de-

cyduj  o naszym odczuciu komfortu cieplne-

go. Dzi ki temu temperatura w pomieszczeniu 

wydaje si  nam oko o 2°C wy sza ni  w po-

mieszczeniu z tradycyjnymi grzejnikami, 

w którym najcieplej jest tu  pod sufitem, czyli 

ponad nasz  g ow . Przy ogrzewaniu pod ogo-

wym mo na wi c nieco obni y  temperatur ,

a wi c i zu ycie energii (nawet o 10–12%). 

Ogrzewana pod oga z odpowiednio gru-

b  wylewk  gromadzi du o ciep a. To z jed-

nej strony korzystne, bo dzia a dzi ki temu 

jak ogrzewanie akumulacyjne, a wi c stabili-

zuje temperatur  w pomieszczeniach, ale za-

razem spowalnia reakcj  instalacji na zmia-

ny temperatury w pomieszczeniach, przez co 

trudno np. obni a  temperatur , gdy nie ma 

nas w domu czy przebywamy w innej jego 

cz ci. Ze wzgl du na trudno  efektywnego 

sterowania, mo e si  okaza , e tracimy wi -

cej energii ni  owe 

10–12%, które teore-

tycznie mo emy za-

oszcz dzi  dzi ki 

zredukowaniu tem-

peratury. 

Ze wzgl du na 

zdrowie mieszka -

ców domu tempe-

ratura pod ogi nie 

mo e by  wy sza ni

26–28°C (tylko w a-

zienkach dopusz-

cza si  30–32°C), dlatego oddaj ca ciep o pod-

oga musi mie  du  powierzchni , by ogrza

pomieszczenie podczas silniejszych mrozów. 

Elementy grzejne uk ada si  g ciej w pobli-

u drzwi tarasowych, du ych okien itp., by 

zrównowa y  szczególnie du e w tych miej-

scach straty ciep a, jednak i tak jest to mniej 

skuteczne ni  zastosowanie w tych miejscach 

grzejników. 

Zastosowanie ogrzewania pod ogowego na-

le y uwzgl dni , tworz c projekt domu.

Ogrzewanie wodne wymaga zawsze grub-

szej wylewki, a to oznacza podniesienie pozio-

mu pod ogi i zmian  wysoko ci pomieszcze ,

a tak e wysoko ci, na jakiej w wyko czonym 

ju  pomieszczeniu znajd  si  okna. Takie po-

grubienie pod ogi to tak e znaczny wzrost jej 

masy. Warstwa grubo ci 10 cm w pomieszcze-

Naj atwiej wyczy ci  grzejniki rurowe. 

Najbardziej k opotliwe jest oczyszczenie 

o ebrowania konwek-

cyjnego grzejników, 

zw aszcza w kuch-

ni, gdzie oprócz ku-

rzu wyst puj  t uste 

osady. Niekiedy do 

grzejników stosuje 

si  specjalne przegu-

bowe przy cza, któ-

re pozwalaj  odsun

grzejnik od ciany na 

czas czyszczenia.

Czyszczenie 
grzejników

ok. 19oC

ok. 24oC

 Ogrzewanie pod ogowe zapewnia korzystny dla naszego samopoczucia 
rozk ad temperatury w pomieszczeniu

Czyszczenie grzej-
ników cz onowych 
u atwiaj  specjalne 
szczotki

Elementy grzejne mo na umie ci  nie tyl-

ko w pod odze, ale równie  w cianach lub 

suficie. W domach jednorodzinnych rozwi -

zania te stosuje si  jednak bardzo rzadko. 

Je li p aszczyznami grzejnymi s ciany, 

utrudnia to aran acj  pomieszczenia, bo 

k opotliwe jest wówczas nawet wbicie ko ka 

rozporowego z hakiem do powieszenia ob-

razu. Z kolei p aszczyznowe ogrzewanie su-

fitowe powoduje niekorzystny rozk ad tem-

peratury i utrudnia wykonanie stropu.

Ciep e ciany 
lub sufit
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niu o powierzchni pod ogi równej 10 m2 to do-

datkowo 1 m3 betonu, czyli oko o 2 ton. Jest to 

szczególnie wa ne, gdy ogrzewanie pod ogo-

we chcemy zastosowa  na pi trze, bo powodu-

je znaczne dodatkowe obci enie stropu. 

Ogrzewanie pod ogowe wymaga wyko -

czenia pod ogi materia ami dobrze przewo-

dz cymi ciep o. Najlepiej sprawdza si  tera-

kota i gres, a je li decydujemy si  na drewno, 

to jego warstwa musi by  cienka, lepsza b -

dzie cienka mozaika ni  tradycyjny parkiet. 

Trzeba liczy  si  tak e z tym, e drewno b -

dzie si  kurczy  i rozszerza  pod wp ywem 

zmian temperatury, a to mo e powodowa

p kanie lakieru i powstawanie szczelin. 

W pomieszczeniu z ogrzewaniem pod ogo-

wym nie nale y uk ada  grubych dywanów 

i wyk adzin, bo utrudnia yby oddawanie cie-

p a do pomieszczenia. Niektórzy rezygnu-

j  z ogrzewania w miejscach, gdzie maj  sta

du e meble, czy tam, gdzie ogrzewanie jest 

niepotrzebne. Nie warto wykonywa  ogrze-

wania np. pod lodów-

k  czy szafkami ku-

chennymi, bo ich 

lokalizacji raczej nie 

b dziemy zmienia ,

tak samo zb dne (a na-

wet niewskazane) jest 

ogrzewanie spi ar-

ni. W pozosta ych po-

mieszczeniach war-

to natomiast dwa razy 

si  zastanowi , pami -

taj c, e ustawienie mebli stosunkowo cz sto

mo e si  zmienia .

Pod ogowe ogrzewanie wodne warto wyko-

na  na du ej powierzchni. Wprawdzie ogrze-

wanie w ten sposób na przyk ad tylko poje-

dynczej azienki jest technicznie mo liwe do 

wykonania, ale b dzie stosunkowo k opotli-

we i kosztowne. Cho  same rury grzewcze 

s  tanie, to niektóre kosztowne elementy, np. 

armatur , i tak trzeba kupi , niezale nie od 

tego, jak du  powierzchni  b dziemy ogrze-

wa . Ponadto po czenie ogrzewania pod o-

gowego i grzejnikowego tak e jest technicz-

nie k opotliwe. Je li zatem chcemy ogrzewa

pod og  tylko w pojedynczych pomieszcze-

niach, bardziej racjonalne b dzie zastosowa-

nie elektrycznych mat grzejnych, które nie 

wymagaj  tak znacznego podnoszenia po-

ziomu pod ogi, a koszt ich wykonania jest 

wprost proporcjonalny do powierzchni. 

Decyzj  o wykonaniu wodnego ogrzewania pod ogowego trzeba podj  odpo-
wiednio wcze nie, bo cz  prac wykonuje si  jeszcze w stanie surowym

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje ogrzewanie pod ogowe?

rozdzielacz

wylewka
betonowa
7–10 cm

wylewka
betonowa 2,5–4 cm

posadzka

zasilanie

kabel
grzejny

termostat

posadzka

rura grzejnastyropian

styropian

folia
polietylenowa

Jako orientacyjny koszt za 1 m2 mo na przyj  nie 

mniej ni  200–300 z . Jednak mo e on by  bardzo 

ró ny. Nieop acalne jest wykonanie tego rodzaju 

ogrzewania na powierzchni mniejszej ni  kilka-

dziesi t m2, bo armatura hydrauliczna i automaty-

ka steruj ca s  drogie, a musimy je kupi , niezale -

nie od wielko ci powierzchni. Du  cz  kosztów 

b dzie te  stanowi a robocizna, bo wykonanie tej in-

stalacji jest do  skomplikowane i czasoch onne. Na 

szcz cie dobry instalator mo e dobiera  materia y

pochodz ce od ró nych producentów, tak by zmini-

malizowa  koszty. 

Koszty wynios  150–200 z  za 1 m2, w tym wypadku 

op aca si  wykona  ogrzewanie nawet na niewiel-

kiej powierzchni, np. tylko w azience, bo najdro sze 

s  same elementy grzejne. Instalacja wymaga 

o wiele mniej pracy, szczególnie je li zdecyduje-

my si  na mat  zatopion  w warstwie kleju do p y-

tek (nie trzeba wykonywa  dodatkowej wylewki). 

Przy pod ogowym ogrzewaniu elektrycznym nie 

wyst puj  te  problemy we wspó pracy z wodny-

mi grzejnikami ciennymi.

WODNE

ELEKTRYCZNE

fo
t.

 K
is

a
n

200–300 z /m2

150–200 z /m2


