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– Dom jest ocieplony styropianem, 

ale z po o eniem tynku mineralnego 

postanowi em zaczeka , a  budynek przestanie 

intensywnie pracowa  – mówi Artur Panas, w a-

ciciel firmy Grasant specjalizuj cej si

w instalowaniu pomp ciep a. – Mo e dlatego 

wygl da na razie niepozornie. Jednak ten 

budynek to bez przesady realizacja moich 

marze . A krótka wizyta w jego wn trzu dla 

wielu inwestorów mo e okaza  si  momentem 

prze omowym!  Wracaj c do tynku... Zyskali my 

z on  troch  czasu, aby zastanowi  si  nad 

barw  wyko czenia. Z pewno ci  wybierzemy

jaki  jasny, pogodny kolor.

dom

DOM EKSPERTA

Artur Panas jest technikiem budownictwa 

ogólnego. Kilka lat przepracowa  w admini-

stracji pa stwowej, ale w pewnym momen-

cie doszed  do wniosku, e wola by jednak 

pój  na swoje. Od 1997 roku prowadzi 

firm  instalacyjn  Grasant. Kilka lat temu, 

analizuj c rynek, doszed  do wniosku, e

najkorzystniejsze perspektywy rysuj  si

przed pompami ciep a.

Dom i biuro
– Jedn  z konsekwencji zainteresowania si

pompami ciep a  by o wybudowanie domu 

w podpozna skim Ziminie – stwierdza 

Artur. – Wielu klientów, rozwa aj c zakup 

pompy ciep a, pragnie zobaczy , jak mieszka 

si  w domu, który jest obs ugiwany przez 

tego rodzaju urz dzenie. Trudno si  zreszt

dziwi , bo jego zakup i monta  to przecie

spora inwestycja. Pewnym wyj ciem by o

kontaktowanie nowych klientów z dawnymi, 

ale trudno nadu ywa  tej mo liwo ci, gdy

Eksperci budowlani  

i instalacyjni te  buduj

domy dla siebie.  

W formie reporta u

przedstawiamy ich  

wybory, prze ycia 

i historie zwi zane 

z budow . W tym 

numerze BD o swoich 

do wiadczeniach 

opowiada Artur 

Panas, w a ciciel firmy 

Grasant. dladla

niedowiarków
Marek elkowski
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odbiera ona ludziom prawo do prywatno ci. 

Nikt nie buduje przecie  domu, aby opro-

wadza  po nim wycieczki! Doszed em do 

wniosku, e nale y dzia a  inaczej i dlatego 

po czy em przyjemno  budowy w asnego 

domu z biznesem. Odwiedzaj c mój dom, 

ka dy klient mo e przekona  si , e w po-

mieszczeniach ogrzewanych pomp  ciep a

naprawd  panuje przyjemna temperatura. To 

dobry sposób na niedowiarków! Potencjalny 

inwestor mo e równie  obserwowa  dzia a-

j ce urz dzenia. Wskazanie kosztów utrzy-

mania pompy ciep a to równie  nie problem. 

Zainstalowa em bowiem osobny podlicznik 

pr du. Opomiarowane s : spr arka, 

grza ka elektryczna i pompy obiegowe. 

Najwa niejsze, e nie jest to ju  wy cznie 

wiedza teoretyczna, abstrakcja. Tu wida  wy-

ra nie, jak zachowuje si  urz dzenie w domu 

o okre lonych parametrach. Wychodz

z za o enia, e moj  rol  nie jest przeko-

nywanie klienta, i  powinien kupi  pomp

ciep a. On sam powinien doj  do wniosku, 

e chce mie  takie urz dzenie. Moje zadanie 

to obs u y  inwestora w taki sposób, aby 

by  zadowolony. Oczywi cie ja oraz moja 

rodzina nie zrezygnowali my z prywatno ci. 

Budynek jest podzielony na cz  mieszkaln

oraz biurow , przy której znajduje si

kot ownia z urz dzeniem demonstracyjnym. 

Przeniesienie siedziby firmy z Poznania 

do Zimina nie by o problemem, gdy  i tak 

wi kszo  klientów trafia do mnie z polece-

nia lub namierza nasz  firm  w Internecie. 

Pompy ciep a to nie towar, po który wchodzi 

si  z ulicy. Bior c pod uwag  aspekt ekono-

miczny, to rodzina i firma skorzysta y na 

przeprowadzce. Wcze niej p acili my bowiem 

czynsz za mieszkanie, 

a tak e op aty za wynajem 

biura oraz parkingów. 

Suma tych wydatków by a

wy sza ni  raty kredytu za 

dom i dzia k , które p aci-

my obecnie. Zmienili my

warunki lokalowe, mamy 

dom zamiast mieszkania 

i biura. Koszty s  nato-

miast ni sze. 

Z miasta na wie
Zimin – osada le ca oko o

20 km od centrum Poznania, to od lata 

2009 roku nowy adres rodziny Panasów 

– Anny, Artura oraz ich szesnastoletnich 

bli niaczek Anity i  Natalii. Domownikiem 

jest równie  czarna kotka Lady.

– Trafili my tu w troch  okr ny sposób 

– mieje si  Artur. – Kiedy podj li my z on

decyzj  o tym, e wybudujemy dom, zacz li-

my rozgl da  si  za jak  dogodn  lokaliza-

cj . Pewnego razu, kiedy by em na szkoleniu 

w Bia ymstoku u producenta pomp ciep a

Nibe-Biawar, rano w hotelu otworzy em ga-

zet  i przeczyta em og oszenie o sprzeda y

dzia ek budowlanych w okolicach Poznania! 

Mo na wi c powiedzie , e szkolenie na 

drugim ko cu Polski przyczyni o si  do tego, 

i  trafili my do Zimina. Okolica bardzo nam 

si  spodoba a, ale oprócz walorów krajobra-

zowych miejsce to ma jeszcze sporo walorów 

praktycznych. Przede wszystkim bardzo 

dobry dojazd do miasta: gminna, asfaltowa 

droga... Cz sto powtarzam, e jest tu na tyle 

daleko od Poznania, e mo na przesta  by

typowym mieszczuchem, ale na tyle blisko, 

aby nie komplikowa o to ycia zawodowo-

-biznesowego. Bywaj c u wielu moich klien-

tów, przekona em si , e dom na wsi oznacza 

cz sto konieczno  telepania si  po grunto-

wych drogach, których w dodatku zim  nikt 

nie od nie a. Tak nie mo na funkcjonowa ,

prowadz c firm ! Kiedy uznali my, e dzia -

Biuro urz dzone jest w miejscu, w którym projekt przewidywa  gara .  Klienci firmy Grasant mog

zapozna  si  w nim nie tylko z dokumentacj  techniczn , ale równie  obserwowa  prac  pompy ciep a

ogrzewaj cej dom 

Od prawej: dwup aszczowy zbiornik c.w.u., 

pe ni cy równie  rol  bufora i pompa ciep a

Nibe Fighter 1150. Powy ej znajduje si  modu

wentylacyjny FLM 30

Dom Anny i Artura wyposa ony 

jest w centralny odkurzacz u atwiaj cy 

porz dki domowe
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ka w Ziminie spe nia nasze oczekiwania, 

stan li my do przetargu w gminie. A potem 

by o ju  normalnie. Zakup ziemi – 2007 rok, 

plany domu, trwaj ca kilkana cie miesi cy 

budowa i przeprowadzka na nowe miejsce 

w lipcu 2009 roku.

Dwukondygnacyjny dom (parter plus 

poddasze u ytkowe) to wed ug projektu 

200 m2 (liczone w obrysie pod óg). Nieco 

wi ksza ni  w projekcie jest natomiast 

kubatura budynku, co jest zas ug  b dów 

ekipy wykonawczej.

– W przypadku parteru strop przewidziany 

by  na dwóch poziomach: nad cz ci

mieszkaln  ni ej, nad cz ci  gara ow ,

a obecnie biurow  wy ej – wyja nia Artur. 

– Budowla com wysz o jednak równo i w ten 

sposób pomieszczenia nieco si  podwy szy y. 

Efekt zosta  jeszcze wzmocniony niew a ciwym 

osadzeniem nadpro y, co z kolei wymusi o

wykonanie pod ogi ni ej, ni  przewidywa

projekt. W przypadku pi tra... Po zmianie kon-

strukcji wie ca trzeba by o równie  zmieni

konstrukcj  dachu, a to z kolei skutkowa o

podniesieniem cianek kolankowych z 0,8 m 

do 1,6 m. Na szcz cie nie by y to na tyle 

istotne zmiany konstrukcyjne, aby wymaga y

dodatkowych decyzji administracyjnych: 

wydania nowego pozwolenia na budow  czy 

zmiany dotychczasowego. Wystarczy  tylko 

wpis w dzienniku budowy oraz zg oszenie.

Filozofia budowania 
– To jest dom dla przys owiowego Kowalskiego. 

Powtarzalny, prosty, bez udziwnie . Taki mia

by ! – podkre la Artur Panas. – Nie jestem 

zwolennikiem wydawania pieni dzy na 

rzeczy... w a ciwie zb dne. Wol  przeznaczy

gotówk  na przyjemno ci ni  da  wypra  sobie 

mózg reklamom i tekstom sponsorowanym 

w stylu: we ny musi by  tyle i tyle centyme-

trów, okna musz  mie  tyle i tyle komór 

itd. Stara em si  sprowadzi  to wszystko do 

filozofii, e nasz dom ma by  do mieszkania, 

a nie do analizowania ró nych parametrów 

oraz wspó czynników do trzeciego miejsca po 

przecinku.

ciany budynku wykonane s  z Porothermu 

25 i ocieplone 12 cm styropianu (na fun-

damentach 5 cm). Dach jest dwuspadowy, 

pokryty dachówk  ceramiczn . Po a  dacho-

w  zabezpiecza folia wiatroizolacyjna oraz 

izolacja termiczna z we ny mineralnej – 15 cm 

plus 5 cm na tzw. przek adk . Dom nie jest 

podpiwniczony, a w pod odze znajduje si

12 cm styropianu.

ród em ciep a w budynku jest pompa cie-

p a Nibe Fighter 1150. Zasila ona ogrzewanie 

pod ogowe. W ca ym domu jest tylko jeden 

grzejnik p ytowy. Znajduje si  w garderobie 

na pi trze. To pomieszczenie jest bowiem zbyt 

w skie i zbyt wiele znajduje si  w nim szaf, 

aby stosowa  pod ogówk . Nie sprawdzi aby 

si  z powodu zbyt ma ej powierzchni grzania! 

W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, ci gi 

komunikacyjne, azienki) pod ogi wy o one 

s  p ytkami, natomiast w pokojach panelami. 

Dom jest wentylowany mechanicznie przez 

modu  wentylacyjny firmy Nibe o nazwie 

handlowej FLM 30. To rozwi zanie mo na  

okre li  mianem pseudorekuperacji.

– W tradycyjnej rekuperacji ciep o

odzyskane ze zu ytego powietrza jest 

przekazywane za po rednictwem powietrza 

wie ego z powrotem do pomieszcze  miesz-

kalnych – wyja nia Artur. – W przypadku 

FLM odzyskana energia przekazywana jest 

natomiast do dolnego ród a pompy ciep a.

W ten sposób podnoszona jest temperatura 

glikolu, a tym samym efektywno  pracy 

urz dzenia. Podstawowym zadaniem modu-

u FLM jest jednak wentylowanie budynku. 

Odzysk ciep a to element wtórny. Na parte-

rze powietrze jest zasysane z zewn trz przez 

nawiewniki cienne. W pomieszczeniach 

poddasza musia em rozwi za  to nieco 

inaczej. Nie ma tam nawiewników w cia-

nach. Zosta y one natomiast umieszczone 

w sufitach pomieszcze , a powietrze jest do 

nich doprowadzane kana ami le cymi na 

pod odze strychu usytuowanego nad podda-

szem u ytkowym.

Nawiewniki to tak naprawd  obudowane 

otwory w cianach. Od zewn trz zabezpie-

czone s  kratk , a od strony wewn trznej 

g bk  o grubo ci 1 cm, która uniemo liwia 

przedostawanie si  kurzu, owadów oraz 

t umi ha as. W nawiewnikach ciennych 

istnieje równie  mo liwo  regulowania 

przep ywu powietrza na zasadzie podobnej 

do zmiany przes ony w aparacie fotograficz-

nym.

– Kana y wyci gowe znajduj  si

natomiast w kuchni oraz w azienkach 

i garderobie – mówi Artur Panas. 

– Naturalny ruch z pomieszcze  suchych 

do mokrych sprawia, e przep yw odbywa 

si  w jednym kierunku. Zu yte powietrze 

dzi ki centrali jest wyrzucane na zewn trz, 

oczywi cie po wcze niejszym odzyskaniu 

ciep a. Okna wykonane s  z PVC, ale nie 

maj adnych udziwnie . Przeciwnie, 

zdecydowa em si  na jedne z najta szych 

na rynku: profil czterokomorowy Aluplastu

z szyb  o wspó czynniku 1,1. S owem, akcja 

tanio . Dlaczego? Uwa am, e pewnych 

rzeczy nie nale y robi  na si ! Wyszed em 

z za o enia, e poniewa  ogrzewanie bu-

dynku b dzie tanie, to nie ma potrzeby in-

westowania w drogie technologie... w jakie

wielokomorowe profile, w potrójne szyby, 

w du  termoizolacyjno cian, w desko-

wanie dachu itd. Oczywi cie wszystko musi 

Wystrój salonu podporz dkowany jest dobrej akustyce  Przestronna kuchnia po czona jest z jadalni  i salonem
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Cz owiek i jego miejsce
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by  zgodne ze sztuk  budowlan , ale nie 

nale y przesadza  z termoizolacj , ponie-

wa  koszt pozyskania ciep a jest niewielki. 

W pierwszym roku b dzie to zapewne ok. 

2300 z otych za ogrzewanie cznie z ciep

wod  u ytkow . Pierwsze pó rocze wskazuje 

na taki w a nie wynik – w okresie od 17 lipca 

2009 r. do 31 stycznia 2010 r. koszt utrzymania 

pompy ciep a wyniós  1592 z  (przy cenie 

pr du 0,49 z  k/Wh). Warto przy okazji podkre-

li , e b dzie to najdro szy sezon, poniewa

budynek jeszcze si  wygrzewa, a zima jest 

wyj tkowa. Zatem w kolejnych latach rachunki 

za pr d spadn . Koszty eksploatacyjne b d

niskie, chocia  Zimin, zgodnie z nazw , nale y

do miejsc, w których bywa naprawd  ch odno. 

Widocznie przed laty kto  to zauwa y . Jest to 

teren otwarty, nara ony na dzia anie silnych 

wiatrów. Temperatura jest tu na ogó  ni sza 

ni  w okolicy. Wystarczy przejecha  pi , dzie-

si  kilometrów i wzrasta o stopie  lub pó tora. 

Mimo to uzna em, e nie ma sensu inwestowa

w szczególnie grub  warstw  ocieplenia czy 

inne technologie ograniczaj ce do minimum 

ucieczk  ciep a. Poniesione nak ady mog

zwraca  si  bardzo, bardzo d ugo. Poza tym 

nie ma co ekscytowa  si  teoretycznymi war-

to ciami wspó czynników, które mo emy osi -

gn , dodaj c kolejne centymetry ocieplenia. 

Z mojej praktyki budowlanej wynika, e mostki 

termiczne s  trudne do unikni cia. Badania 

kamer  termowizyjn  wykonane u moich 

klientów wykazuj  b dy nawet w bardzo do-

pieszczonych i przemy lanych domach. My l ,

e moja filozofia jest bezpieczniejsza, a zatem 

tanie w eksploatacji ród o ciep a i normalna, 

stosowana rozs dnie termoizolacja. Gdyby 

w takim domu jak mój mia  by  zainstalowany 

kocio  gazowy zasilany propanem, to konstruk-

cja budynku musia aby by  zupe nie inna. 

Wówczas powinien to by  dom bardzo dobrze 

zaizolowany termicznie. Drobiazgowe analizy 

dotycz ce okien czy grubo ci styropianu maj

wówczas g boki sens ekonomiczny. Koszt eks-

ploatacji ród a ciep a opalanego gazem z butli 

jest bowiem na tyle wysoki, e warto szuka

wszelkich oszcz dno ci.

Pompa ciep a
Dolnym ród em dla pompy ciep a jest ko-

lektor pionowy – dwa odwierty po 100 me-

trów. Nibe Fighter 1150 ma p yn  regulacj

mocy od 4 do 16 kW.

– Zdecydowa em si  na taki zaawan-

sowany technicznie model ze wzgl dów

presti owych, o których ju  wspomina em

– podkre la Artur Panas. – Chodzi o o to, 

aby zademonstrowa  klientowi urz dzenie 

najlepsze w swojej klasie. Równie dobrze 

mo na by oby zastosowa  model prostszy 

oraz ta szy o mocy oko o 10 kW. W przy-

padku Wielkopolski Nibe Fighter 1150 mo e

obs u y  budynki nawet do 300 m2, dosto-

sowuj c moc automatycznie do obci enia 

cieplnego domu. W zale no ci od zapotrze-

bowania, urz dzenie produkuje wymagan

ilo  ciep a.

Ogrzewanie pod ogowe wykonane jest 

jako rozwi zanie systemowe firmy 

KAN-therm z Bia egostoku. S  to rury 

polietylenowe z wk adk  aluminiow ,

które u o one s  co 10 cm. Ciekawym 

rozwi zaniem jest zastosowanie w tym 

uk adzie rozdzielaczy z regulatorami prze-

p ywu. Pozwala to na precyzyjn  regulacj

przep ywów hydraulicznych, co z kolei 

wp ywa na popraw  komfortu i odczuwania 

w a ciwych temperatur w budynku.

– Im wi cej wody przep ywa przez dan

p tl , tym wi cej ciep a dostarczamy do 

pomieszczenia – wyja nia Artur. – Maj c

do dyspozycji rotametry (regulatory prze-

p ywu), mo emy w a ciwie zbilansowa

uk ad. Inaczej skazani jeste my na r czn

metod  prób i b dów. Dodatkowo mo emy 

zastosowa  termostaty pokojowe wraz z si-

ownikami. Wówczas uk ad grzewczy b dzie 

reagowa  stosunkowo szybko, ale za t  przy-

jemno  nale a oby sporo zap aci : kilka 

tysi cy z otych w przypadku 23 p tli grzew-

czych, tak jak w moim domu. Dzia anie 

pompy opiera si  o tzw. krzyw  grzania: 

ilo  produkowanego ciep a jest uzale niona 

od temperatury zewn trznej oraz tempera-

tury powrotu z uk adu grzewczego. W takim 

przypadku termostaty wraz z osprz tem 

s , moim zdaniem, inwestycj  w tpliw

ekonomicznie. I to nawet w salonie, gdzie 

zainstalowany jest kominek! Teoretycznie 

kiedy domownikom przysz aby ochota 

poogl da  „najstarsze widowisko wiata” 

i rozpali  palenisko, termostat odcina by 

po pewnym czasie p tle grzewcze, które 

ogrzewaj  pokój. Ale nie nale y zapomina ,

e taki uk ad dosy  szybko wyreguluje si

równie  w oparciu o zasady fizyki. Je eli 

temperatura w pomieszczeniu z kominkiem 

zbli y si  do tej, któr  ma woda p yn ca 

w ogrzewaniu, to wymiana ciep a nie b dzie 

po prostu nast powa a.

Wystrój i nie tylko
Na parterze domu znajduje si  salon, 

po czony z kuchni  i jadalni  oraz pokój 

go cinny, azienka dla go ci, a tak e biuro 

z kot owni .

– Cz  firmow  domu urz dzili my

w miejscu, które wed ug pierwotnego projek-

tu przewidziane by o na du y gara . Jednak 

nasze samochody stan y w gara u wolno 

stoj cym na podwórku. Na pi trze domu 

znajduje si  nasza sypialnia, dwa pokoje 

córek, garderoba i azienka. Wszystkie moje 

dziewczyny si  ucz  – podkre la z rozba-

wieniem Artur – Córki ucz szczaj  do gim-

nazjum, a ona zdobywa nowe umiej tno ci 

w policealnym studium architektury wn trz. 

Nasz dom pos u y  Ani jako swoisty poligon 

Rada dla inwestorów

– Chcia bym przestrzec przed szukaniem oszcz dno ci na si  przy tak skomplikowanych i wy-

magaj cych do wiadczenia instalacjach, jak pompy ciep a – mówi Artur Panas. – Próby obcina-

nia kosztów za wszelk  cen  ko cz  si  przewa nie bardzo le! Kompletnym nieporozumieniem 

jest post powanie, z jakim spotykam si  od czasu do czasu, prowadz c firm  instalacyjn ...  Klient 

przysy a zapytanie o wycen  monta u pompy ciep a oraz instalacji towarzysz cych. Kiedy dostaje 

ofert  z wyszczególnionymi elementami inwestycji oraz cenami, idzie do hurtowni i kupuje wska-

zane urz dzenie. Nast pnie zleca monta  jakiej  przypadkowej firmie i cieszy si , e zaoszcz dzi .

Po pierwsze, nieuczciwo  polega na tym, e wykorzysta  moj  wiedz  i nie zap aci  mi za ni . Ale 

jest jeszcze drugi, bardzo wa ny aspekt ca ej sprawy! Instalacje dzia aj ce w oparciu o pompy to 

rozwi zania systemowe, skomplikowane i czu e na b dy wykonawcze. Realizowanie ich metodami 

oszcz dno ciowo-cha upniczymi ko czy si  przewa nie bardzo le. Prawie nigdy nie dzia aj  tak 

dobrze i efektywnie, jak powinny! Wystarczy, e inwestor lub wykonawca zmieni  jeden z zak ada-

nych parametrów przy doborze pompy ciep a i to samo urz dzenie zainstalowane w tym samym 

domu, ale z wprowadzon  zmian  w rozwi zaniu systemu grzewczego bez odpowiedniej wiedzy 

– ko czy si  niepowodzeniem.  Jak zawsze ogromn  rol  w efekcie ko cowym odgrywa bowiem 

do wiadczenie ekipy monta owej oraz wiedza obejmuj ca wiele dziedzin budownictwa oraz insta-

latorstwa. A opisane oszcz dno ci ko cz  si  przewa nie tak, e klient wraca do mnie i musi jesz-

cze sporo dop aci , aby urz dzenie zacz o dzia a  poprawnie.
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Reporta

do wiadczalny i my l , e ca kiem nie le

to wszystko wysz o. Jedynym miejscem, 

o którym decydowa em ja, by  salon, ale tu 

od wzgl dów designerskich wa niejsze by y

uwarunkowania zwi zane z moj  wielk

pasj , jak  jest s uchanie muzyki. Wystrój 

domu dopiero si  tworzy. Naczelna zasada, 

jak  przyj li my, brzmi: ma by  przyjemnie, 

a wi c „mi kko”, przytulnie. Nie podobaj

si  nam supernowoczesne, sterylne rozwi -

zania oparte o proste czy ostre kraw dzie. 

O ile od strony technicznej stawiamy na 

nowoczesno , to je eli chodzi o wystrój... 

jeste my raczej przywi zani do tradycyjnych 

form. Kolory wybiera a ona. Dzi ki temu 

w domu jest jasno i ciep o.

Najwi ksz  spo ród wielu pasji pana 

domu jest s uchanie muzyki.

– Bardzo, bardzo wiele lat temu mój 

wujek zarazi  mnie audiofilstwem – wspo-

mina. – To kosztowne hobby, ale wychodz

z za o enia, e trzeba mie  w yciu jak

odskoczni  od codzienno ci. S uchanie mu-

zyki mo e by  niesamowitym prze yciem, 

ale ta muzyka powinna by  odpowiednio 

„podana”. Wspomnia em, e wystrój salonu 

nale a  do mnie. Musia em bowiem zadba

o stworzenie odpowiedniej akustyki. Ca y

wystrój salonu jest jej podporz dkowany. 

Dlatego s  tu: zas ony do samej pod ogi i fi-

rany, zaokr glone naro niki cian, dywan,

mi kka kanapa oraz fotel. Pokój nie jest 

zreszt  sko czony. Brakuje mi dzy innymi 

tzw. ustrojów akustycznych. S  to specjalne 

materia y przytwierdzane do cian i sufitu, 

których zadaniem jest t umienie nieko-

rzystnych d wi ków i przeciwdzia anie 

w ten sposób rezonansom. Chc c s ucha

muzyki bardzo wysokiej jako ci, trzeba 

zadba  o szczegó y. Kolumny ustawione s

na kolcach, aby wibracje w czasie ich pracy 

by y jak najmniejsze. Stolik, na którym 

ustawiony jest sprz t, równie  spoczywa 

na kolcach. To minimalizuje przenoszenie 

wibracji. Czym sprz t audiofila ró ni si  od 

zwyk ego? Odtwarzacz p yt kompaktowych 

wa y 30 kilogramów, ko cówka mocy 

nieca e 70! Ale od ci aru wa niejsze s

mo liwo ci... W muzyce pojawia si  prze-

strze , która na zwyk ych urz dzeniach 

jest niemo liwa do osi gni cia. D wi ki 

s  tak wyra ne, e nie ma k opotów ze 

wskazaniem miejsc, w których  ustawione 

by y instrumenty w czasie nagrania. Nawet 

bardzo przyzwoity, ale popularny sprz t

nie stwarza takich klimatów. G o niki 

pomimo swej wielko ci stanowi  tylko t o

dla sceny muzycznej, która jest nie tylko 

szersza od ich rozstawu, ale bardzo g bo-

ka. D wi ki nie s  poza tym natarczywe. 

Mo na siedzie  w salonie godzinami i nie 

czu  zm czenia. Nawet g o ne d wi ki nie 

s  dra ni ce. O takich efektach decyduj

lata do wiadcze  i eksperymentów prze-

prowadzanych przez producentów. Sprz t

tej klasy ka dy z audiofilów uk ada wed ug

w asnych oczekiwa . Nieco inaczej nale y

go skonfigurowa  do s uchania muzyki kla-

sycznej, a inaczej do rocka. Ja tak naprawd

staram si  s ucha  wszystkich gatunków 

muzycznych. Nie unikam eksperymentów 

z nowo ciami i czasami odkrywam na nowo 

wielkie obszary muzyki, o których wie-

dzia em, e s , ale jako  nie zdo a em do 

nich dotrze . Ale najbardziej lubi  jednak 

smooth jazz. Najbardziej mnie relaksuje. 

Tak dobry sprz t ma jednak pewien minus. 

Bezwzgl dnie obna a s ab  jako  nagra .

Ciekawostk  jest te  to, e d wi k w znacz-

nej mierze zale y od rodzaju kabli, jakie 

u yte zostan  do po czenia sprz tu – in-

terkonektów, g o nikowych i zasilaj cych. 

Zupe nie inaczej brzmi ten sam utwór 

zagrany z u yciem kabli miedzianych, 

a inaczej srebrnych. Co wi cej, do wiad-

czony audiofil jest w stanie rozpozna  po 

brzmieniu, jakiego rodzaju kable zosta y

u yte! Czasami ró nice s  bardzo subtelne, 

ale czasami... s  tak du e, e ich us yszenie 

mo na porówna  z wej ciem do ciemnego 

pokoju, w którym zapalono wiat o...

Pokój na pi trze nale cy do jednej z córek

Rada dla inwestorów

– Standardem przy ogrzewaniu pod ogowym jest to, e nie wykonuje si  go pod meblami kuchen-

nymi. Uzasadnienie jest racjonalne, bo zabudowane powierzchnie nie mog  pe ni  roli grzewczej. 

A jednak, gdybym dzisiaj wykonywa  ogrzewanie u siebie w domu jeszcze raz, to u o y bym rurki 

równie  pod szafkami – mieje si  Artur. – Dlaczego? Tu z pewno ci  zaskocz  wiele osób. Otó

kiedy rano robi  kaw , to fili anki s  zimne i musz  je najpierw podgrzewa . Podobnie jest zreszt

z talerzami. Niby drobiazg, ale mo na by o tego dyskomfortu unikn .

Du e wra enie w azience na pi trze robi wanna o klasycznych kszta tach

Najwi ksz  pasj  Artura Panasa jest s uchanie muzyki
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