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Grzejniki
i ogrzewanie
podïogowe

Grzejniki pïytowe

Wszystkie elementy
systemu c.o.
muszÈ ze sobÈ
dobrze wspóïpracowaÊ. Dlatego wybór
rodzaju grzejników
lub ogrzewania
podïogowego jest
nie mniej waĝny
niĝ wybór kotïa.
Niedopasowanie
tych elementów
potrafi zniweczyÊ
wszelkie korzyĂci,
na które liczyliĂmy,
wybierajÈc ěródïo
ciepïa.

Najpopularniejsze w domach jednorodzinnych sÈ stalowe grzejniki pïytowe – produkowane w bardzo duĝym wyborze i w przystÚpnych cenach. Taki grzejnik to jedna lub
kilka pïyt grzejnych, wewnÈtrz których przepïywa gorÈca woda. NajczÚĂciej grzejnik
ma ponadto oĝebrowanie konwekcyjne, które poprawia wymianÚ ciepïa z otoczeniem.
W efekcie grzejniki pïytowe oddajÈ ciepïo zarówno przez promieniowanie, jak i konwekcjÚ.
Stalowe grzejniki pïytowe przeznaczone sÈ do pracy w instalacjach z zamkniÚtym
naczyniem wzbiorczym, raczej przy stabilnej temperaturze i ciĂnieniu wody. W instalacji z takimi grzejnikami krÈĝy jej niewiele, bo ich pojemnoĂÊ jest maïa. Umoĝliwia
to skuteczne regulowanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach – zarówno za
pomocÈ gïowic termostatycznych przy grzejnikach, jak i automatyki pogodowej sterujÈcej pracÈ nowoczesnego kotïa.
W zwiÈzku z podatnoĂciÈ na korozjÚ, nie zaleca siÚ montaĝu stalowych grzejników
pïytowych w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak ïazienka czy pralnia. Lepiej teĝ
nie ïÈczyÊ bezpoĂrednio stali i miedzi, a jeĂli instalacja jest wykonana z rur miedzianych, do wody grzewczej warto dodaÊ Ărodki przeciwdziaïajÈce korozji.

Konwektory

Typowy grzejnik oddaje ciepïo zarówno przez konwekcjÚ, jak i promieniowanie

Przy odpowiedniej konstrukcji
grzejnik moĝe przekazywaÊ nawet 80–90% ciepïa przez konwekcjÚ i wtedy nazywany jest konwektorowym lub konwektorem. Wybór
takich grzejników jest mniejszy
niĝ grzejników pïytowych, a ceny
wyraěnie wyĝsze.
Grzejnik konwektorowy jest zbudowany z kilku rurek, którymi
przepïywa gorÈca woda, oraz wielu poïÈczonych z nimi cienkich bla-
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zjÚ, zmiany temperatury i ciĂnienia, a ĝe majÈ
duĝÈ pojemnoĂÊ, w instalacji krÈĝy duĝa objÚtoĂÊ wody. DziÚki swej znacznej masie grzejniki ĝeliwne majÈ duĝÈ pojemnoĂÊ cieplnÈ, czyli
mogÈ przejÈÊ chwilowy nadmiar ciepïa, a potem przez dïugi czas je oddawaÊ.
WadÈ ĝeliwnych grzejników czïonowych
jest trudnoĂÊ sterowania pracÈ wyposaĝonej w nie instalacji: niecelowe jest nawet wyposaĝanie ich w zawory i gïowice termostatyczne, bo ze wzglÚdu na duĝÈ bezwïadnoĂÊ
cieplnÈ grzejniki te zbyt wolno reagujÈ na pïynÈce z tych gïowic sygnaïy. Grzejniki ĝeliwne
sÈ bardzo ciÚĝkie (typowy 10-czïonowy grzejnik waĝy ok. 80 kilogramów), w zwiÈzku
z tym nie na kaĝdej Ăcianie moĝna je zawiesiÊ.
Dlatego niektórzy producenci oferujÈ takĝe ĝeliwne grzejniki stojÈce.

fot. Regulus

szek. Bïyskawicznie ogrzewajÈ one powietrze,
powodujÈc tym samym jego ruch ku górze.
Grzejnik ma otwory u doïu oraz u góry obudowy, przez które powietrze swobodnie przepïywa. Konwektory przeznaczone sÈ do pracy w ukïadach z zamkniÚtym naczyniem

DziÚki duĝej powierzchni elementów grzejnych
konwektory szybko przekazujÈ ciepïo do otoczenia
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Grzejniki kanaïowe umieszczone w pobliĝu drzwi tarasowych tworzÈ skutecznÈ barierÚ przeciwko wdzieraniu siÚ chïodnego powietrza w gïÈb pomieszczenia

wzbiorczym. MajÈ najmniejszÈ ze wszystkich
grzejników wodnych pojemnoĂÊ, wiÚc bardzo
szybko reagujÈ na zmiany zapotrzebowania
na ciepïo. UmoĝliwiajÈ zatem wykorzystanie
moĝliwoĂci nowoczesnych kotïów sterowanych rozbudowanÈ automatykÈ (np. pogodowÈ) i sprzyjajÈ oszczÚdnemu zuĝyciu energii, bo dziaïajÈ tylko wtedy, gdy ciepïo jest
rzeczywiĂcie potrzebne. To przydatne takĝe
w pomieszczeniach uĝytkowanych tylko kilka godzin w ciÈgu doby lub sezonowo.
W przypadku tego rodzaju grzejników parametry pracy instalacji, a zwïaszcza temperatura i szybkoĂÊ przepïywu wody, muszÈ
byÊ ĂciĂle kontrolowane, bo nawet chwilowe
anomalie sÈ wyraěnie odczuwane.
Grzejniki konwektorowe majÈ niewielkie wymiary i sÈ bardzo lekkie (moĝna je
wieszaÊ na lekkich Ăciankach dziaïowych).
Specjalne ich odmiany moĝna zaĂ ukryÊ
w pïytkich kanaïach w podïodze, np. w pobliĝu duĝych przeszklonych drzwi tarasowych, gdzie nie ma miejsca na typowe grzejniki podokienne.
Konwektory wywoïujÈ intensywniejszy niĝ
inne grzejniki ruch powietrza, a wiÚc i kurzu, dlatego nie sÈ polecane dla alergików.

¿eliwne grzejniki czïonowe
Grzejniki ĝeliwne oddajÈ ciepïo gïównie
przez promieniowanie. Dla uzyskania odpowiedniej mocy ïÈczy siÚ odpowiedniÈ liczbÚ czïonów (ĝeberek). JakiĂ czas wypierane
przez grzejniki pïytowe, obecnie znów zyskujÈ na popularnoĂci, w zwiÈzku z czym
oferta rynkowa nieco siÚ poszerzyïa. Ceny
podaje siÚ w przeliczeniu na jeden czïon: najczÚĂciej jest to 40–50 zï.
Tego rodzaju grzejniki najlepiej sprawdzajÈ
siÚ w otwartych instalacjach zasilanych przez
kotïy na paliwo staïe, zwïaszcza te tradycyjne, bez automatyki. CharakteryzujÈ siÚ niewielkimi oporami przepïywu, dlatego mogÈ
pracowaÊ nawet w instalacjach z obiegiem
grawitacyjnym. SÈ bardzo odporne na koro-

Aluminiowe grzejniki czïonowe
Wielu producentów oferuje je w cenach
zbliĝonych do cen grzejników ĝeliwnych
(40–50 zï za czïon, choÊ zdarzajÈ siÚ i znacznie droĝsze). Róĝnice pomiÚdzy grzejnikami ĝeliwnymi i aluminiowymi sÈ jednak
bardzo duĝe. Aluminiowe grzejniki czïonowe mieszczÈ prawie tak maïo wody jak pïytowe, sÈ teĝ bardzo lekkie. Poleca siÚ je raczej do
instalacji z zamkniÚtym naczyniem wzbiorczym, choÊ mogÈ pracowaÊ takĝe w instalacjach otwartych, w których niekiedy zastÚpujÈ stare grzejniki ĝeliwne, bo majÈ taki sam
rozstaw króÊców przyïÈczeniowych. Dobrze
wspóïpracujÈ z gïowicami termostatycznymi, bo stosunkowo szybko reagujÈ na zmiany temperatury.
fot. Solar

Moc grzejników wodnych podaje siÚ zawsze dla okreĂlonych parametrów pracy instalacji: temperatury wody zasilajÈcej, wody
powracajÈcej oraz temperatury obliczeniowej w pomieszczeniu, na przykïad:
990 W dla 75/65/20°C
75°C temperatura wody zasilajÈcej
65°C temperatura wody powracajÈcej
20°C temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu.
Ten sam grzejnik w instalacji o parametrach 70/55/20°C uzyska mniejszÈ moc:
794 W.
Nieco mylÈcy moĝe byÊ sposób okreĂlania mocy grzejników czïonowych, którÈ
podaje siÚ dla pojedynczego czïonu (ĝeberka). Czïony te ïÈczy siÚ, by uzyskaÊ poĝÈdane parametry.
KupujÈc grzejniki, powinniĂmy zawsze sprawdzaÊ ich charakterystykÚ.
Poszczególne modele róĝniÈ siÚ wymiarami, sposobem podïÈczenia (dolne lub boczne) oraz rozstawem i ĂrednicÈ króÊców przyïÈczeniowych. Niektóre, np. jednopïytowe
z pojedyñczym oĝebrowaniem konwekcyjnym, wymagajÈ teĝ podïÈczenia od okreĂlonej strony (wystÚpujÈ wtedy jako lewe
lub prawe). Trzeba takĝe sprawdziÊ warunki gwarancji, wiele grzejników nie moĝe np.
pracowaÊ w ukïadzie otwartym.

fot. Regulus

Parametry
grzejników

Czïonowe grzejniki aluminiowe inaczej niĝ tradycyjne ĝeliwne dobrze wspóïpracujÈ z zaworami
i gïowicami termostatycznymi

Grzejniki i ogrzewanie podïogowe

Grzejniki aluminiowe sÈ wraĝliwe na uszkodzenia mechaniczne, dlatego podczas transportu oraz skrÚcania czïonów
trzeba siÚ obchodziÊ z nimi bardzo ostroĝnie. Ze wzglÚdu na
zagroĝenie elektrokorozjÈ lepiej
nie stosowaÊ ich w instalacjach,
w których sÈ elementy miedziane (rury, wymiennik ciepïa w kotle itp.). JeĂli nie da siÚ
tego uniknÈÊ, to do wody trzeba
koniecznie zastosowaÊ dodatki hamujÈce korozjÚ (tzw. inhibitory korozji), ale nawet wtedy
elementy miedziane i aluminiowe nie mogÈ stykaÊ siÚ ze sobÈ
bezpoĂrednio (stosuje siÚ przekïadki izolacyjne).

Grzejnik pïytowy moĝe mieÊ bardzo ciekawÈ formÚ. Warto go
wówczas wyeksponowaÊ

fot. Brabork

fot. Dagat

materiaïu poïÈczonego z niewidocznym z zewnÈtrz elementem grzejnym. PotrzebujÈ wiÚcej
czasu na rozgrzanie, wolniej teĝ
przekazujÈ ciepïo do otoczenia.
DziÚki urozmaiconym formom
mogÈ byÊ ozdobÈ pomieszczenia:
pïyta grzejnika moĝe byÊ wykonana z naturalnego kamienia lub
szkïa lustrzanego.
SzczególnÈ grupÈ grzejników sÈ piece akumulacyjne, które mogÈ magazynowaÊ znaczne
iloĂci ciepïa w czasie, gdy obowiÈzujÈ niĝsze opïaty za energiÚ elektrycznÈ i oddajÈ je przez
pozostaïÈ czÚĂÊ doby. MajÈ bardzo masywne elementy magazynujÈce ciepïo, którego oddawanie moĝe dodatkowo wspomóc
Stalowe grzejniki
wentylator wymuszajÈcy ruch
rurowe
powietrza (tÚ funkcjÚ pieców
Grzejniki rurowe mogÈ
Drabinkowe grzejniki rurowe ïÈczyÊ funkcjonalnoĂÊ z bardzo akumulacyjnych nazywa siÚ dyfantazyjnymi ksztaïtami
stosuje siÚ przede wszystkim
namicznym rozïadowaniem
w ïazienkach, gdzie sïuĝÈ czÚsto nie tylko do
– w odróĝnieniu od statycznego rozïadowania,
ogrzewania pomieszczenia, lecz takĝe do sugdy piec takiego wentylatora nie ma).
szenia wilgotnych rÚczników, do czego nie naProdukuje siÚ takĝe inne rodzaje grzejnidajÈ siÚ najpopularniejsze grzejniki pïytowe.
ków elektrycznych, np. olejowe, jednak sïuĝÈ
one raczej do sporadycznego dogrzewania poGrzejniki elektryczne
mieszczeñ.
½ródïem ciepïa w grzejniku moĝe byÊ nie tylOgrzewanie elektryczne jest inwestycyjnie
ko gorÈca woda z kotïa c.o., ale równieĝ prÈd
tañsze niĝ wodne. Nie wymaga kotïa ani rur
elektryczny. Podobnie jak grzejniki wodne,
rozprowadzajÈcych wodÚ, lecz jedynie przemogÈ one oddawaÊ ciepïo przez konwekcjÚ lub
wodów elektrycznych, które sÈ o wiele tañsze,
przez promieniowanie. Grzejniki elektryczne
mimo ĝe instalowane na staïe grzejniki, szczesÈ zawsze wyposaĝone w regulatory temperagólnie przy wiÚkszej mocy, powinny byÊ zasitury i termostaty (do innych grzejników trzelane z oddzielnych obwodów.
ba je osobno dokupiÊ), a zasilanie elektryczJednakĝe ze wzglÚdu na wysokie ceny enerne pozwala bïyskawicznie dostosowywaÊ iloĂÊ
gii elektrycznej eksploatacja takiego ogrzedostarczanej energii do rzeczywistego zapowania jest kosztowna. Drogie sÈ teĝ niektóre
trzebowania na ciepïo. Z tego powodu czÚsto
rodzaje grzejników: najdroĝsze sÈ piece akustosuje siÚ szybko reagujÈce grzejniki konwekmulacyjne (Ărednio ok. 2000 zï za sztukÚ) oraz
torowe, w których rurki z gorÈcÈ wodÈ zastÚgrzejniki promiennikowe z naturalnego kapuje elektryczna grzaïka o podobnym ksztaïcie. mienia (od 1000 zï za sztukÚ). Ceny grzejników
Grzejniki promiennikowe skïadajÈ siÚ zwy- konwektorowych róĝnych producentów mogÈ
kle z pïyty z ciÚĝkiego, akumulujÈcego ciepïo
siÚ róĝniÊ kilkukrotnie: od 200–300 do 1000 zï
za grzejnik o mocy 1,5 kW.

Gdzie umieĂciÊ
grzejniki?
NajczÚĂciej umieszcza siÚ je pod
parapetami okiennymi, co jest
racjonalne, bo zapewnia w miarÚ wyrównanÈ temperaturÚ
w caïym pomieszczeniu. W pobliĝu okien straty ciepïa sÈ najwiÚksze, wiÚc gdyby nie byïo
tam grzejników, to przy oknie

”

Niektóre grzejniki
wodne sÈ dodatkowo
wyposaĝone w grzaïki
elektryczne. DziÚki temu
moĝna je wykorzystaÊ
takĝe poza sezonem
grzewczym, gdy kocioï
c.o. nie pracuje

”

byïoby zdecydowanie zimniej. Grzejnika
nie mogÈ zasïaniaÊ meble, obudowy, a nawet zasïony, gdyĝ wszystkie te elementy izolujÈ go od pomieszczenia, które ma ogrzewaÊ,
i przez to utrudniajÈ przekazywanie ciepïa.
Ponadto, jeĂli za takÈ osïonÈ znajdzie siÚ gïowica termostatyczna, to bÚdzie dziaïaÊ nieprawidïowo, bo w jej pobliĝu temperatura bÚdzie nieproporcjonalnie wysoka.
JeĂli grzejnik oddaje ciepïo przez konwekcjÚ, trzeba pamiÚtaÊ o pozostawieniu wolstrata 5%

strata 15%

obudowa

Kïopoty z ogrzewaniem pomieszczeñ mogÈ
wynikaÊ z niewïaĂciwego montaĝu grzejników

nej przestrzeni (minimum to 12 cm) zarówno nad, jak i pod grzejnikiem, aby umoĝliwiÊ
przepïyw powietrza – inaczej efektywnoĂÊ
ogrzewania spadnie. W duĝych pomieszczeniach, takich jak salon, lepiej zamiast jednego grzejnika duĝej mocy zainstalowaÊ kilka mniejszych, by zminimalizowaÊ róĝnice
temperatury.

Ogrzewanie podïogowe
AlternatywÈ dla grzejników zawieszanych na
Ăcianach, moĝe byÊ ogrzewanie podïogowe
wodne lub elektryczne.
W ogrzewaniu wodnym gorÈca woda przepïywa przez rury zatopione w wylewce podïogowej gruboĂci 7–10 cm.
Ogrzewanie elektryczne wykonuje siÚ
z kabli grzejnych lub mat. Kable rozmieszcza siÚ podobnie jak rury, jednak ze wzglÚdu na ich niewielkÈ ĂrednicÚ wylewka moĝe
byÊ cienka, jakkolwiek stosuje siÚ teĝ wylewki grubsze, aby podïoga lepiej akumulowaïa ciepïo. Maty umieszcza siÚ blisko powierzchni podïogi, np. zatapia siÚ je
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Czyszczenie
grzejników

fot. Zehnder

Najïatwiej wyczyĂciÊ grzejniki rurowe.
Najbardziej kïopotliwe jest oczyszczenie
oĝebrowania konwekcyjnego grzejników,
zwïaszcza w kuchni, gdzie oprócz kurzu wystÚpujÈ tïuste
osady. Niekiedy do
grzejników stosuje
siÚ specjalne przegubowe przyïÈcza, któCzyszczenie grzejre pozwalajÈ odsunÈÊ
ników czïonowych
grzejnik od Ăciany na
uïatwiajÈ specjalne
szczotki
czas czyszczenia.

w warstwie kleju do pïytek: reakcja takiej
instalacji na zmiany temperatury jest szybsza niĝ innych rodzajów ogrzewania podïogowego.
Wodne ogrzewanie podïogowe najlepiej
wspóïpracuje z pompÈ ciepïa lub kotïem
kondensacyjnym, a wiÚc urzÈdzeniami, które sÈ najefektywniejsze, gdy przygotowujÈ
wodÚ grzewczÈ o niskiej temperaturze – a taREKLAMA

kiej wïaĂnie potrzeba do ogrzewania podïogowego.
Niezaleĝnie od tego, czy ogrzewanie podïogowe jest wodne, czy elektryczne, róĝni siÚ od
ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami. Jego
niewÈtpliwÈ zaletÈ jest to, ĝe zapewnia bardzo korzystny dla naszego samopoczucia rozkïad temperatury. Najcieplej jest w pobliĝu
stóp, a to gïównie sygnaïy pïynÈce od nich decydujÈ o naszym odczuciu komfortu cieplnego. DziÚki temu temperatura w pomieszczeniu
wydaje siÚ nam okoïo 2°C wyĝsza niĝ w pomieszczeniu z tradycyjnymi grzejnikami,
w którym najcieplej jest tuĝ pod sufitem, czyli
ponad naszÈ gïowÈ. Przy ogrzewaniu podïogowym moĝna wiÚc nieco obniĝyÊ temperaturÚ,
a wiÚc i zuĝycie energii (nawet o 10–12%).
Ogrzewana podïoga z odpowiednio grubÈ wylewkÈ gromadzi duĝo ciepïa. To z jednej strony korzystne, bo dziaïa dziÚki temu
jak ogrzewanie akumulacyjne, a wiÚc stabilizuje temperaturÚ w pomieszczeniach, ale zarazem spowalnia reakcjÚ instalacji na zmiany temperatury w pomieszczeniach, przez co
trudno np. obniĝaÊ temperaturÚ, gdy nie ma
nas w domu czy przebywamy w innej jego
czÚĂci. Ze wzglÚdu na trudnoĂÊ efektywnego
sterowania, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe tracimy wiÚcej energii niĝ owe
10–12%, które teoretycznie moĝemy zaoszczÚdziÊ dziÚki
zredukowaniu temperatury.
Ze wzglÚdu na
zdrowie mieszkañców domu temperatura podïogi nie
moĝe byÊ wyĝsza niĝ
26–28°C (tylko w ïazienkach dopusz-

fot. Wieland
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Ciepïe Ăciany
lub sufit
Elementy grzejne moĝna umieĂciÊ nie tylko w podïodze, ale równieĝ w Ăcianach lub
suficie. W domach jednorodzinnych rozwiÈzania te stosuje siÚ jednak bardzo rzadko.
JeĂli pïaszczyznami grzejnymi sÈ Ăciany,
utrudnia to aranĝacjÚ pomieszczenia, bo
kïopotliwe jest wówczas nawet wbicie koïka
rozporowego z hakiem do powieszenia obrazu. Z kolei pïaszczyznowe ogrzewanie sufitowe powoduje niekorzystny rozkïad temperatury i utrudnia wykonanie stropu.

cza siÚ 30–32°C), dlatego oddajÈca ciepïo podïoga musi mieÊ duĝÈ powierzchniÚ, by ogrzaÊ
pomieszczenie podczas silniejszych mrozów.
Elementy grzejne ukïada siÚ gÚĂciej w pobliĝu drzwi tarasowych, duĝych okien itp., by
zrównowaĝyÊ szczególnie duĝe w tych miejscach straty ciepïa, jednak i tak jest to mniej
skuteczne niĝ zastosowanie w tych miejscach
grzejników.
Zastosowanie ogrzewania podïogowego naleĝy uwzglÚdniÊ, tworzÈc projekt domu.
Ogrzewanie wodne wymaga zawsze grubszej wylewki, a to oznacza podniesienie poziomu podïogi i zmianÚ wysokoĂci pomieszczeñ,
a takĝe wysokoĂci, na jakiej w wykoñczonym
juĝ pomieszczeniu znajdÈ siÚ okna. Takie pogrubienie podïogi to takĝe znaczny wzrost jej
masy. Warstwa gruboĂci 10 cm w pomieszcze-

ok. 19oC

ok. 24oC

Ogrzewanie podïogowe zapewnia korzystny dla naszego samopoczucia
rozkïad temperatury w pomieszczeniu
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wania np. pod lodówkÈ czy szafkami kuchennymi, bo ich
lokalizacji raczej nie
bÚdziemy zmieniaÊ,
tak samo zbÚdne (a nawet niewskazane) jest
ogrzewanie spiĝarni. W pozostaïych pomieszczeniach warDecyzjÚ o wykonaniu wodnego ogrzewania podïogowego trzeba podjÈÊ odpoto natomiast dwa razy
wiednio wczeĂnie, bo czÚĂÊ prac wykonuje siÚ jeszcze w stanie surowym
siÚ zastanowiÊ, pamiÚtajÈc, ĝe ustawienie mebli stosunkowo czÚsto
tego, jak duĝÈ powierzchniÚ bÚdziemy ogrzemoĝe siÚ zmieniaÊ.
waÊ. Ponadto poïÈczenie ogrzewania podïoPodïogowe ogrzewanie wodne warto wyko- gowego i grzejnikowego takĝe jest technicznaÊ na duĝej powierzchni. Wprawdzie ogrzenie kïopotliwe. JeĂli zatem chcemy ogrzewaÊ
podïogÚ tylko w pojedynczych pomieszczewanie w ten sposób na przykïad tylko pojeniach, bardziej racjonalne bÚdzie zastosowadynczej ïazienki jest technicznie moĝliwe do
nie elektrycznych mat grzejnych, które nie
wykonania, ale bÚdzie stosunkowo kïopotliwymagajÈ tak znacznego podnoszenia powe i kosztowne. ChoÊ same rury grzewcze
ziomu podïogi, a koszt ich wykonania jest
sÈ tanie, to niektóre kosztowne elementy, np.
wprost proporcjonalny do powierzchni.
armaturÚ, i tak trzeba kupiÊ, niezaleĝnie od
fot. Kisan

niu o powierzchni podïogi równej 10 m2 to dodatkowo 1 m3 betonu, czyli okoïo 2 ton. Jest to
szczególnie waĝne, gdy ogrzewanie podïogowe chcemy zastosowaÊ na piÚtrze, bo powoduje znaczne dodatkowe obciÈĝenie stropu.
Ogrzewanie podïogowe wymaga wykoñczenia podïogi materiaïami dobrze przewodzÈcymi ciepïo. Najlepiej sprawdza siÚ terakota i gres, a jeĂli decydujemy siÚ na drewno,
to jego warstwa musi byÊ cienka, lepsza bÚdzie cienka mozaika niĝ tradycyjny parkiet.
Trzeba liczyÊ siÚ takĝe z tym, ĝe drewno bÚdzie siÚ kurczyÊ i rozszerzaÊ pod wpïywem
zmian temperatury, a to moĝe powodowaÊ
pÚkanie lakieru i powstawanie szczelin.
W pomieszczeniu z ogrzewaniem podïogowym nie naleĝy ukïadaÊ grubych dywanów
i wykïadzin, bo utrudniaïyby oddawanie ciepïa do pomieszczenia. Niektórzy rezygnujÈ z ogrzewania w miejscach, gdzie majÈ staÊ
duĝe meble, czy tam, gdzie ogrzewanie jest
niepotrzebne. Nie warto wykonywaÊ ogrze-

INFO RYNEK

Ile kosztuje ogrzewanie podïogowe?
WODNE

rozdzielacz

Jako orientacyjny koszt za 1 m2 moĝna przyjÈÊ nie
mniej niĝ 200–300 zï. Jednak moĝe on byÊ bardzo
róĝny. Nieopïacalne jest wykonanie tego rodzaju
ogrzewania na powierzchni mniejszej niĝ kilkadziesiÈt m2, bo armatura hydrauliczna i automatyka sterujÈca sÈ drogie, a musimy je kupiÊ, niezaleĝnie od wielkoĂci powierzchni. DuĝÈ czÚĂÊ kosztów
bÚdzie teĝ stanowiïa robocizna, bo wykonanie tej in-

folia
polietylenowa

posadzka

stalacji jest doĂÊ skomplikowane i czasochïonne. Na

wylewka
betonowa
7–10 cm

pochodzÈce od róĝnych producentów, tak by zmini-

szczÚĂcie dobry instalator moĝe dobieraÊ materiaïy

styropian

rura grzejna

zasilanie

malizowaÊ koszty.
200–300 zï/m2

ELEKTRYCZNE
Koszty wyniosÈ 150–200 zï za 1 m2, w tym wypadku
opïaca siÚ wykonaÊ ogrzewanie nawet na niewielkiej powierzchni, np. tylko w ïazience, bo najdroĝsze

termostat

sÈ same elementy grzejne. Instalacja wymaga
o wiele mniej pracy, szczególnie jeĂli zdecydujemy siÚ na matÚ zatopionÈ w warstwie kleju do pïytek (nie trzeba wykonywaÊ dodatkowej wylewki).

kabel
grzejny

Przy podïogowym ogrzewaniu elektrycznym nie
wystÚpujÈ teĝ problemy we wspóïpracy z wodnymi grzejnikami Ăciennymi.

posadzka

styropian

pl

wylewka
betonowa 2,5–4 cm

150–200 zï/m2
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