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S
posób ogrzewania jest o tyle istotny

dla alergika, że ma wpływ na zawar-

tość kurzu i wszelkich pyłów  w po-

wietrzu. 

R
UCH
POWIETRZA

Dla osób uczulonych ważne jest, żeby cie-

pło z urządzeń grzejnych rozchodziło się

przede wszystkim przez promieniowanie,

a nie przez konwekcję (unoszenie).

Ogrzewanie konwekcyjne polega na

tym, że ciepło jest przekazywane bezpo-

średnio owiewającemu je powietrzu.

A wraz z ogrzanym powietrzem unoszą

się wszelkie, najczęściej niepożądane,

drobinki. Wiadomo, że w takiej sytuacji

im wyżej, tym więcej zanieczyszczonego

alergenami powietrza. 

Ogrzewanie przez promieniowanie

to emisja ciepła (w postaci fal elektroma-

gnetycznych) z powierzchni grzejnych.

Przenika ono swobodnie

przez powietrze, wnika

w ściany, meble oraz  sprzęty

domowe. W tym typie ogrze-

wania nie występuje inten-

sywny ruch powietrza i dlate-

go zalecane jest ono do do-

mów, których mieszkańcami

są alergicy. Niektórzy od razu

wskażą jego wadę – utrzymy-

wanie się wyższej temperatu-

ry w pobliżu grzejnika 1.

Nie tylko kurz unoszący

się w powietrzu może powo-

dować pogorszenie samopo-

czucia alergika. Trzeba bo-

wiem pamiętać, że przy tem-

peraturze powyżej 60°C, na

powierzchniach grzejnych

może zacząć dochodzić do rozkładu (tzw.

sucha destylacja) pyłów organicznych,

czemu będzie towarzyszyło zjawisko ich

przypiekania. Jest to oczywista reakcja

chemiczna, podczas której może wydzie-

lać się np. amoniak i inne substancje. Nie

ooggrrzzeewwaanniiee
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zdrowe ciepło
Jeszcze niedawno nie było

problemu, bo nie było

alternatywy. Ale sposób

ogrzewania domu może

przyczynić się do polepszenia

warunków życia alergika

– we własnym domu

mamy na to wpływ.
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oopprraaccoowwaanniiee::  MMoonniikkaa  CCzzeecchhoowwsskkaa

profil idealny
grzejniki konwekcyjne usytuowane przy ścianach zewnętrznych
j.w., lecz przy ścianach wewnętrznych
ogrzewanie powietrzne
ogrzewanie podłogowe
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będą one obojętne dla wrażliwego alergi-

ka, a i u zdrowego człowieka mogą po-

drażnić błony śluzowe nosa, może też wy-

stąpić uczucie suchości w ustach. Zatem,

analizując rodzaj ogrzewania w aspekcie

zdrowotnym, należy przewidzieć takie

rozwiązanie, aby temperatura powierzch-

ni grzejnych nie przekraczała granicy

owych 60°C. 

N
IE WIDAĆ
A GRZEJE

Ze względu na specyfikę rozkładu tempe-

ratury w pomieszczeniu uważa się, że

ogrzewanie płaszczyznowe zapewnia czło-

wiekowi największy komfort. Oczywiście,

układ temperatury będzie inny dla każdej

powierzchni grzewczej. 

W ogrzewaniu płaszczyznowym źró-

dłem ciepła mogą być ściana, sufit lub

podłoga. Zgodnie z cechą promieniowa-

nia, powodującą że najcieplej jest przy

grzejniku, trzeba pilnować, by temperatu-

ra przy suficie nie była wyższa niż 50°C,

przy ścianach 35°C i podłodze 26°C. Prze-

kroczenie tych wartości spowoduje pogor-

szenie komfortu przebywania w danym

pomieszczeniu. W szczególnych przypad-

kach dopuszcza się dla ogrzewania podło-

gowego odstępstwo od tych zasad. I tak,

w łazience przy podłodze może być 30°C,

w czasie dużych mrozów w pokojach

mieszkalnych 29°C, a w strefach przy-

okiennych oraz w łazience 35°C. 

Chyba nie tylko u nas, spośród trzech

rodzajów ogrzewania płaszczyznowego,

najpopularniejsze jest ogrzewanie podło-

gowe. Zawsze będziemy mieć tu do czy-

nienia z regułą: ciepłe nogi – zimna głowa

(czyli całkiem odwrotne zjawisko, niż to,

które występuje przy punktowym ogrze-

waniu grzejnikami). Warto też przy okazji

dodać, że taka instalacja działa bardzo

długo, bo materiały są eksploatowane

w niskich temperaturach i ciśnieniu.

Koszty inwestycyjne wodnego ogrze-

wania podłogowego są wyższe niż koszty

instalacji z grzejnikami 2. Jednak pono-

simy za to niższe koszty eksploatacyjne,

gdyż możemy sterować systemem i dopa-

sowywać go do aktualnych potrzeb. Ogrze-

wanie podłogowe elektryczne 3, 4, 5

inwestycyjnie jest tańsze w porównaniu

z systemem tradycyjnych grzejników czy

z wodnym ogrzewaniem podłogowym.

Niestety, koszty eksploatacyjne są wyższe

i obarczone dużym ryzykiem zmian z po-

wodu rosnących cen energii elektrycznej. 

Zaletą ogrzewania elektrycznego jest

mała bezwładność cieplna. Pomieszczenie

szybko się nagrzewa i szybko wychładza.

Dlatego system ten jest bardzo popularny

w łazienkach.

W domach jednorodzinnych ogrzewa-

nie podłogowe częściej stosuje się w ukła-

dach mieszanych – w części pomieszczeń

montuje się ogrzewanie podłogowe, a w

pozostałych instaluje tradycyjne grzejniki

wodne lub grzejniki elektryczne. 

W zasadzie, ogrzewanie płaszczy-

znowe powinno się planować dla nowo

budowanego domu. W ogrzewanie

podłogowe można, oczywiście, wyposa-

żyć dom już zamieszkały i tu chyba je-

dyną słuszną opcją, dla wybranych po-

mieszczeń, będzie ogrzewanie elek-

tryczne. 

Wbrew powszechnie panującej opinii

ogrzewanie podłogowe nie ogranicza wy-

boru materiału na posadzkę. Praktycznie

możliwości są dowolne. W przypadku

alergika należy się kierować wskazaniami

zdrowotnymi, własnymi preferencjami i –

najważniejsze – uważać na oznaczenia,

mówiące o dopuszczeniu danego materia-

łu do współpracy z ogrzewaniem podło-

gowym. 

Zaletą ogrzewania płaszczyznowego

jest również to, że z domu, czy z wybra-

nych pomieszczeń znikają grzejniki (to

także bardziej eleganckie wnętrza!), na

których uwielbia zbierać się kurz i brud

D O M  D L A  A L E R G I K A R A P O R T

Ogrzewanie płaszczyznowe jest kolejnym (tak
jak np. sanus per aquam – do zdrowia przez wodę,
czyli obecne wanny SPA) „wynalazkiem” mającym
swoje korzenie w starożytnym Rzymie. Ogrzewano
tam pomieszczenia gorącym powietrzem przepły-
wającym przez kanały prowadzone w ścianach. Dzi-
siaj również wykorzystuje się gorące powietrze, ale
zdecydowanie bardziej popularnymi czynnikami
grzewczymi są woda i energia elektryczna.

DDłłuuggaa  hhiissttoorriiaa
ppłłaasszzcczzyyzznnoowweeggoo>>

Tradycyjne, montowane na ścianach grzej-
niki c.o. najczęściej oddają ciepło przez kon-
wekcję. Z promieniowaniem mamy do czynie-
nia w przypadku promienników elektrycznych
lub ogrzewania płaszczyznowego, w którym
powierzchnią grzejną będą podłoga, ściany lub
sufit. 

!
WWaażżnneeWWaażżnnee

!

2 IInnssttaallaaccjjaa  wwooddnneeggoo  ooggrrzzeewwaanniiaa  ppooddłłooggoowweeggoo
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(przy zbyt wysokiej temperaturze grzejni-

ka również niebezpieczny dla zdrowia).

Ale i z grzejnikami, szczególnie z tymi

w nowoczesnym wydaniu, nawet alergik

może żyć w zgodzie. 

N
AJLEPSZA
JEST PROSTOTA

Rozumiemy to dosłownie – im mniej

grzejnik będzie miał zakamarków, tym

mniej osiądzie na nim kurzu i brudu,

łatwo będzie go utrzymywać w czysto-

ści 6. Poza tym należy wybierać takie

typy grzejników, które oddają jak naj-

więcej ciepła za pomocą promieniowa-

nia, a nie konwekcji. 

Do grupy grzejników, których po-

winniśmy unikać w domu alergika,

zaliczamy więc: 

n konwektory, czyli wodne grzejniki

konwektorowe; 

n elektryczne grzejniki konwekcyjne; 

n grzejniki elektryczne z wbudowa-

nym wentylatorem (intensywny, wy-

muszony ruch powietrza podrywa

cząstki kurzu). 

Wśród modeli grzejników zasila-

nych wodą, dla naszych potrzeb przy-

datne będą te o budowie płytowej bez

ożebrowania. Grzejniki z ożebrowa-

niem (oraz tradycyjne grzejniki człono-

we) mają wiele, również trudno dostęp-

nych do mycia płaszczyzn, na których

zbierać się będzie kurz, ponadto najczę-

ściej emitują ciepło przez konwekcję.

Grzejniki bez ożebrowania są oznako-

wane cyfrą „0”. Cyfry 30 oznaczają za-

tem grzejniki zbudowane z trzech płyt,

20 z dwóch, a 10 z jednej – i właśnie ten

grzejnik charakteryzuje się największą

emisją ciepła przez promieniowanie

(do 50% całkowitej mocy cieplnej). Dla

porównania – w grzejnikach płytowych

z ożebrowaniem jest to tylko 15-35%,

ale za to ich wydajność cieplna jest zde-

cydowanie większa od nieożebrowa-

nych modeli. Wynika z tego, że prosty

grzejnik pozbawiony ożebrowania bę-

dzie musiał być znacznie większy – do-

piero wówczas zrekompensujemy róż-

nicę mocy grzewczej w porównaniu do

tego z żebrami. 

Grzejniki o tradycyjnym wyglądzie

można dziś zastąpić modelami tzw. de-

ooggrrzzeewwaanniiee

OOggrrzzeewwaanniiee  ssuuffiittoowwee sprawia pewne problemy pod-
czas montażu i wykańczania takiej powierzchni. Ponadto
najwyższa temperatura utrzymuje się przy suficie, a pod-
kreślaliśmy, że najlepiej jest mieć „ciepłe nogi i zimną gło-
wę”. Zalety, w postaci minimalnych ruchów konwekcyj-
nych oraz brak barier dla rozchodzenia się ciepłego po-
wietrza, są niewystarczające do upowszechnienia takiego
rozwiązania.

OOggrrzzeewwaanniiee  śścciieennnnee układa się łatwiej niż sufitowe, ale
można je stosować tylko na ścianach wolnych od mebli lub
instalacja musi omijać miejsca zajmowane przez duże meble
(łóżka, szafy). Dlatego szczególnie dobrze nadaje się do mon-
tażu na skośnych sufitach poddasza użytkowego.

Ogrzana ściana oddaje najwięcej ciepła przez promie-
niowanie, co jest szczególnie korzystne dla alergików. Obni-
żenie temperatury powietrza o 2-3°C w porównaniu do tra-
dycyjnych grzejników pozwala zachować komfort cieplny
i zmniejszyć koszty ogrzewania. 

MMnniieejj  ppooppuullaarrnnee  śścciiaannyy  ii  ssuuffiitt>>

OOggrrzzeewwaanniiee  śścciieennnnee  jjeesstt  kkoorrzzyyssttnnee  ddllaa
aalleerrggiikkaa  ((ffoott..  HHaaddwwaaoo))

O ile w domu jest wentylacja mechanicz-
na wywiewna, przy grzejnikach płytowych
z ożebrowaniem konwekcyjnym można za-
montować zestaw wentylacyjny. Urządzenie
zasysa powietrze zewnętrzne, oczyszcza je,
a następnie jest ono ogrzewane przez grzej-
nik. Powietrze jest pobierane z zewnątrz
przez kanał znajdujący się w ścianie budynku.

Zestaw – wyposażony w filtr klasy F7
z włókna szklanego, który zatrzymuje 99%
pyłków z powietrza – jest szczególnie zaleca-
ny do pomieszczeń, w których przebywają
alergicy.

ZZeessttaaww  wweennttyyllaaccyyjjnnyy>>
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koracyjnymi. Producenci oferują nam

wymyślne i eleganckie urządzenia

grzejne, które z powodzeniem można

zainstalować w pokoju czy przedpoko-

ju. Są też, najczęściej o konstrukcji ru-

rowej, grzejniki łazienkowe lub ku-

chenne. W aspekcie komfortu zdrowot-

nego alergika powinniśmy unikać

grzejników, których skomplikowana

konstrukcja utrudni dokładne umycie

7, 8. Trzeba też pamiętać o małej wy-

dajności tej grupy urządzeń.

Grzejniki elektryczne, z powodu

wysokich kosztów eksploatacji raczej

nigdy nie będą tworzyły samodzielne-

go systemu grzewczego. Natomiast

można nimi okazjonalnie dogrzewać

wybrane pomieszczenia czy uzupełnić

99
1−2  2 0 0 6
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6 GGrrzzeejjnniikk  ww  ppookkoojjuu  aalleerrggiikkaa  ppoowwiinniieenn  mmiieećć  jjaakk  nnaajj--
mmnniieejj  sskkoommpplliikkoowwaannąą  bbuuddoowwęę  ((ffoott..  KKoorraaddoo)) ��

7,,  8 GGrrzzeejjnniikkii  oo  ppaanneelloowweejj  ppoowwiieerrzzcchhnnii  „„zzbbiioorrąą””
mmnniieejj  kkuurrzzuu  nniiżż  ggrrzzeejjnniikkii  rruurrkkoowwee  ((ffoott..  MMeett--GGaall)) ��
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ogrzewanie płaszczyznowe

w mieszanym systemie

grzewczym. W każdym przy-

padku powinniśmy zwracać

uwagę na prostotę ich budo-

wy, energochłonność i spo-

sób oddawania ciepła. Trzeba

więc szukać promienników

i grzejników promienniko-

wych, bo pozostałe grzejniki

elektryczne oddają ciepło za

pomocą konwekcji 9.  

Na koniec uwaga doty-

cząca montażu wszystkich

grzejników. Trzeba zostawić

około 10-cm odstęp od ścia-

ny – umożliwi to mycie tyl-

nej ścianki grzejnika. Trzeba

też pamiętać, żeby projekt

instalacji grzewczej domu

zakładał temperaturę po-

wierzchni grzejników nie

większą niż 60°C.             n

ooggrrzzeewwaanniiee

100
2 0 0 6 1−2

D
O

M
 D

LA
 A

LE
RG

IK
A

GGRRZZEEJJNNIIKKII  WWOODDNNEE

żżeebbeerrkkoowwee::

stalowe – ok. 20 zł/żebro

aluminiowe – ok. 30 zł/żebro
ppaanneelloowwee  ((ppłłyyttoowwee))  zzee  ssttaallii::

jednopanelowe: 60x60 cm – 120 zł, 60x80 cm –

130 zł, 60x100 cm – 155 zł, 60x120 cm – 175 zł

dwupanelowe: 60x60 cm – 200-500 zł, 60x80 cm –

210-600 zł, 60x100 cm – 255-690 zł, 60x120 cm –

175-790 zł

Grzejniki panelowe podzielone są na typy, np. 10, 11,

20, 21, 22 – pierwsza cyfra informuje o liczbie płyt,

a druga – o liczbie ożebrowania konwekcyjnego.

GGRRZZEEJJNNIIKKII  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNEE

pprroommiieennnniikkoowwee (niskotemperaturowe): 500 W – ok.

615 zł, 800 W – ok. 610 zł, 1000 W – ok. 800 zł,

1200 W – ok. 850 zł, 1600 W – ok. 900 zł
ppłłyyttoowwee::  

60 W – ok. 50 zł/szt. (dł. 40 cm), 90 W – ok. 55 zł/szt.

(dł. 50 cm), 180 W – ok. 100 zł/szt. (dł. 100 cm)

I
NFO
RYNEK

FFiirrmmyy::
GGrrzzeejjnniikkii  wwooddnnee

AALLPPLLAASSTT 052 327 22 22 www.alplast.pl
AANNBB  ((JJaaggaa)) 022 612 15 68 www.anb.com.pl
AARRMMAATTUURRAA  KKRRAAKKÓÓWW 012 254 42 71 www.kfa.pl
BBRRUUGGMMAANN  FFAABBRRYYKKAA  GGRRZZEEJJNNIIKKÓÓWW

076 850 83 00 www.brugman.pl
CCAARRAADDOONN  RRYYMMAAXX  PPOOLLSSKKAA  ((SSTTEELLRRAADD,,  HHEENNRRAADD))

012 290 03 00 www.caradon.pl
DDEE''LLOONNGGHHII  CCLLIIMMAA  PPOOLLSSKKAA

022 562 33 10 www.delonghi.pl
EENNIIXX 012 653 53 39 www.enix.pl
EEUURROOTTHHEERRMM  PPOOLLSSKKAA 056 657 29 15 www.eurotherm-polska.com
EEXXTTRREEMMEE  ((CCOONNVVEECCTTOORR))

012 645 10 06 www.convector.com.pl
FFOONNDDIITTAALL  NNOOVVAA  FFLLOORRIIDDAA  PPOOLLSSKKAA

012 646 97 56 www.fondital.pl
IINNSSTTAALL--PPRROOJJEEKKTT 054 235 59 05 www.instalprojekt.com.pl
KKEERRMMII 071 354 03 70 www.kermi.pl
KKIISSAANN 022 701 71 31 www.kisan.pl
KKLLIIMMOOSSZZ 032 475 21 77 www.klimosz.pl
KKOORRAADDOO  PPOOLLSSKKAA 022 737 23 25 www.korado.pl
MMEETT--GGAALL 022 737 24 71 www.metgal.pl
OODDLLEEWWNNIIAA  ŻŻEELLIIWWAA  BBOOLLIIMMÓÓWW

046 838 03 21 www.karolfigat.prv.pl
PPUURRMMOO  ((RREETTTTIIGG  HHEEAATTIINNGG))

022 643 25 20 www.purmo.com
RRAADDSSOONN  PPAANNEELLEE  GGRRZZEEWWCCZZEE

(52) 346 53 90 www.radson.com
RREEGGUULLUUSS--SSYYSSTTEEMM 033 496 99 99 www.regulus.com.pl
TTOOPP  AAIIRR  SSOOFFIIKK 061 656 60 80 www.topair-sofik.com.pl
VVNNHH  FFAABBRRYYKKAA  GGRRZZEEJJNNIIKKÓÓWW

067 387 22 62 www.vnwt.pl
ZZEEHHNNDDEERR  PPOOLLSSKKAA 071 790 27 47 www.zehnder.pl

GGrrzzeejjnniikkii  eelleekkttrryycczznnee  ––  pprroommiieennnniikkii
BBRRAABBOORRKK 022 257 68 38 www.brabork.pl 
BBUURRSSAA 058 622 14 44 www.bursa.pl

LLVVII  PPRROODDUUKKTTEE 022 444 47 22 www.lvi.pl
TTOOPP  AAIIRR  SSOOFFIIKK 061 656 60 80 www.topair-sofik.com.pl

OOggrrzzeewwaanniiee  ppooddłłooggoowwee  wwooddnnee
AAQQUUAATTHHEERRMM--PPOOLLSSKKAA 022 321 00 00 www.aquatherm.com.pl
CCOOMMAAPP 022 744 22 01 www.comap.pl
DDAANNFFOOSSSS ((sstteerroowwaanniiee  ooggrrzzeewwaanniieemm  ppooddłłooggoowwyymm))

022 755 07 00 www.danfoss.pl
EEKKOOPPLLAASSTTIIKK  PPOOLLSSKKAA 077 441 66 90 www.ekoplastik.com.pl
HHAADDWWAAOO  ((śścciieennnnee  ii  ssuuffiittoowwee))

022 815 32 67 www.hadwao.com
HHUUTTMMEENN  ((rruurryy  mmiieeddzziiaannee))

071 334 86 25 www.hutmen.pl
KKAANN 085 749 92 00 www.kan.com.pl
KKIISSAANN 022 701 71 30 www.kisan.pl
PPUURRMMOO  ((RREETTTTIIGG  HHEEAATTIINNGG))

022 643 25 20 www.purmo.com
RREEHHAAUU 061 849 84 00 www.rehau.pl
RROOTTHH  PPOOLLSSKKAA 068 320 20 72 www.roth-polska.com
TTEECCEE 071 392 48 30 www.tece.pl
UUNNIIVVEERRSSAA 0604 526 414 www.universa.com.pl
VVAARRIIOOTTHHEERRMM  SSYYSSTTEEMMYY  GGRRZZEEWWCCZZEE

014 678 42 95 www.variotherm.pl
WWAAVVIINN  MMEETTAALLPPLLAASSTT--BBUUKK

061 891 10 01 www.wavin.pl
WWIIEELLAANNDD  PPOOLLSSKKAA 022 637 31 05 www.wieland.de

OOggrrzzeewwaanniiee  ppooddłłooggoowwee  eelleekkttrryycczznnee
BBAALLTTIIPPOOLL 022 780 43 12 www.baltipol.com.pl
DDEEVVII 022 755 06 50 www.devi.com.pl
EEKKOO--TTEERRMM 022 732 08 32 www.eko-term.com.pl
EELLEEKKTTRRAA 022 843 32 82 www.elektra.pl
EEMMUUZZ 058 682 36 74 www.emuz.com.pl
EENNSSTTOO  PPOOLL 058 692 40 89 www.enstopol.com.pl
LLUUXXBBUUDD 022 839 90 22 www.luxbud.com.pl
NNOOVVOOTTEERRMM 091 485 35 07 www.novoterm.pl
RRAAYYCCHHEEMM  PPOOLLSSKKAA 022 331 29 50 www.tycothermal.pl
SSTTIIEEBBEELL  EELLTTRROONN 022 846 48 20 www.stiebel-eltron.com.pl
TTHHEERRMMOOVVAALL  PPOOLLSSKKAA 022 853 27 27 www.thermovalpolska.pl

9 JJeeżżeellii  jjuużż  ggrrzzeejjnniikk  eelleekkttrryycczznnyy,,  ttoo  aalleerrggiikk
nnaajjlleeppiieejj  bbęęddzziiee  ssiięę  cczzuułł  ww  ppookkoojjuu  zz  pprroommiieennnniikkiieemm
lluubb  ggrrzzeejjnniikkiieemm  pprroommiieennnniikkoowwyymm..  TTee  oossttaattnniiee  ssąą
pprroojjeekkttoowwaannee  rróówwnniieeżż  jjaakkoo  ggrrzzeejjnniikkii  oozzddoobbnnee
––  ww  wweerrssjjii  pprroosstteejj  lluubb  nnaarroożżnniikkoowweejj
((ffoott..  BBrraabboorrkk ��,,  BBuurrssaa ����))

sszzeerrookkoośśćć  xx  wwyyssookkoośśćć ssttaalloowwee mmiieeddzziiaannee  
[[ccmm]] [[zzłł]] [[zzłł]]

38,5x49 ok. 280 ok. 400
38,5x125 ok. 560 ok. 900
43,5x49 200-300 300-420
43,5x125 ok. 400 650-930
53,5x49 220-300 320-460
53,5x125 ok. 450 670-1050
63,5x49 230-320 330-500
63,5x125 450-650 720-1130

rruurrkkoowwee

ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  1100  mm22 ppooddłłooggoowwee  [[zzłł]] śścciieennnnee  [[zzłł]] ssuuffiittoowwee  [[zzłł]]
wwooddnnee

rury wodne od 850 ok. 2500 –
eelleekkttrryycczznnee

kable grzewcze 505-1200 505-1000 –
maty grzewcze 1390-1850 1400-2500 ok. 1390
folie grzewcze 1500-1800 ok. 2115 ok. 2115

OOGGRRZZEEWWAANNIIEE PPŁŁAASSZZCCZZYYZZNNOOWWEE**
** mmoonnttaażż:: 20-40% ceny systemu, bez wylewek

(koszt jest zależny m.in. od miejsca mocowania

i kształtu powierzchni grzewczej)

ceny brutto


