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E N E R G O O S Z C Z Ę D N E G O

WENTYLACJA  
Z REKUPERATOREM
Mechaniczna wentylacja z  odzy-
skiem ciepła to jeden z  najważ-
niejszych elementów energo-
oszczędnego budynku. Dzięki niej 
znacznie zmniejszymy zapotrze-
bowanie domu na ciepło i  ob-
niżymy rachunki za ogrzewanie, 
a  gruntowy wymiennik ciepła, 
jeśli dodatkowo zdecydujemy się 
na jego ułożenie, latem będzie 
obniżał rachunki za prąd zużywa-
ny przez klimatyzację.

DOM ENERGOOSZCZĘDNY – KROK PO KROKU
Energooszczędność to obecnie bardzo modne hasło. Każdy świadomy inwestor chce więc wydać 
na budowę jak najmniej, mieszkać w wygodnym domu dopasowanym do potrzeb rodziny i za 
jego eksploatację nie płacić za dużo. Aby tak było, dom musi być postawiony zgodnie z zasadami 
energooszczędnego budowania. Jednak nic nie zastąpi rozsądku, bo nie każdy pomysł przyniesie 
realne korzyści. Oszczędne budowanie trzeba zacząć od podstawy, czyli projektu uwzględniają-
cego najbardziej uzasadnione technicznie i ekonomicznie rozwiązania.

POMPY CIEPŁA DO C.W.U.
Od kilku lat popularność pomp ciepła przygotowu-
jących c.w.u. szybko rośnie. Dzięki nim można uzy-
skać ciepłą wodę 3–4 razy taniej, niż używając prądu, 
a same urządzenia są niezbyt drogie i bardzo łatwe do 
zainstalowania. Nie można jednak bezkrytycznie wie-
rzyć sprzedawcom, dlatego radzimy, czym się kiero-
wać przy wyborze. 
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CIEPŁY MONTAŻ  
OKIEN
Do tego, że prawidłowe osadzenie 
okna jest równie ważne jak jego 
parametry, inwestorów – taką 
mamy nadzieję – przekonywać 
nie trzeba. Stolarkę powszechnie 
montuje się na piankę PUR, a  od 
pewnego czasu zalecany jest 
montaż z  wykorzystaniem piany 
i  taśm paroszczelnej i  paroprze-
puszczalnej. Nazywa się go war-
stwowym. Często także ciepłym, 
co nie jest do końca słuszne, bo 
to określenie należałoby zostawić 
dla montażu okna w  warstwie 
ocieplenia.
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