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– Nasz dom byï wielokrotnie prawdziwym
poligonem doĂwiadczalnym dla instalatorów
– mówi Adam Witkowiak, wïaĂciciel firmy
Clima Komfort, zajmujÈcej siÚ od 15 lat
instalacjami do osuszania powietrza,
wentylacyjnymi oraz grzewczymi
z pompami ciepïa. – IlekroÊ wprowadzaliĂmy do
naszej oferty jakÈĂ nowoĂÊ, zazwyczaj pierwsze
próby byïy przeprowadzane wïaĂnie tu
w Biaïym Borze. Instalatorzy uczyli siÚ
praktycznych niuansów montaĝu, a ja miaïem
okazjÚ sprawdziÊ, czy nasza oferta
jest naprawdÚ dobra.

Eksperci budowlani
i instalacyjni teĝ budujÈ
domy dla siebie.
W formie reportaĝu
przedstawiamy ich
wybory, przeĝycia
i historie zwiÈzane
z budowÈ. W tym
numerze BD o swoich
doĂwiadczeniach
opowiada Adam
Witkowiak, wïaĂciciel
firmy Clima Komfort.
Dom jest poïoĝony w miejscowoĂci Biaïy
Bór nad Jeziorem Rudnickim, a od linii
brzegowej oddziela go tylko droga oraz
niewielki kawaïek ïÈki.
– Kiedy rano wychodzÚ do pracy, w stronÚ
garaĝu odprowadzajÈ mnie czÚsto nasze
koty, lubiÚ wtedy stanÈÊ na schodach
werandy i spojrzeÊ na jezioro. To naprawdÚ
przepiÚkny widok – podkreĂla pan domu.
– O ile ĝona dba o wystrój wnÚtrz, to ja
staram siÚ Ăwiadomie ksztaïtowaÊ otoczenie
dziaïki. DziÚki temu widok od lat siÚ tu nie
zmieniï. Jest wiÚc jezioro, las... I wszystko to
sprawia, ĝe moĝna mieÊ wraĝenie, iĝ ĝyje
siÚ na odludziu. A tak naprawdÚ od granic
GrudziÈdza dzieli nas kilka minut jazdy
samochodem po gruntowej drodze.

Sztuka przebudowy
Dom miaï pierwotnie charakter letniskowy.
– Nabyïem go w stanie surowym zamkniÚtym
szesnaĂcie lat temu – mówi Adam Witkowiak.
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– Byï wówczas znacznie mniejszy niĝ teraz,
a tuĝ obok niego przycupnÈï wolno stojÈcy
garaĝ, w którym popularny maluch mieĂciï
siÚ naprawdÚ z trudem. Po dwóch latach
uznaïem, ĝe najwyĝszy czas na przebudowÚ.
Zaleĝaïo mi na stworzeniu pomieszczenia
rekreacyjnego, w którym znalazïaby siÚ sauna parowa, jacuzzi oraz siïownia. JesteĂmy
z ĝonÈ luděmi aktywnymi i takie pomieszczenie odnowy byïo naszym marzeniem.
SpeïniliĂmy je dziÚki dobudówce, która poïÈczyïa dom z maïym garaĝem. Zmieniïa siÚ
teĝ funkcja garaĝu, gdyĝ umieĂciliĂmy tam
pomieszczenia o charakterze sanitarnym
i gospodarczym. Nowy, dwustanowiskowy
garaĝ powstaï po przeciwnej stronie domu.
¥ciany naszego domu wykonane sÈ z cegïy
ceramicznej ocieplonej 15-centymetrowÈ
warstwÈ styropianu. Poniewaĝ, z racji
bliskoĂci jeziora, poziom wód gruntowych
jest bardzo wysoki, ïawy fundamentowe
osadzone sÈ na 12 studniach o gïÚbokoĂci
od 8 do 12 metrów (tak gïÚboko znajduje siÚ
stabilny grunt).
Po przebudowach i zmianach aranĝacyjnych dom ma obecnie okoïo 150 m2 i skïada
siÚ z kilku stref – stwierdza Adam. – Strefa
dzienna to: duĝy salon poïÈczony z kuchniÈ
i jadalniÈ. Moĝna z niego przejĂÊ do pomieszczenia rekreacyjnego lub do ogrodu.
Strefa prywatna to trzy sypialnie wraz
z ïazienkÈ. Jest jeszcze strefa, którÈ moĝna
okreĂliÊ mianem technicznej. SkïadajÈ siÚ
na niÈ: dodatkowa ïazienka, spiĝarnia oraz
pomieszczenie gospodarcze.

Pomieszczenie rekreacyjne ozdabiajÈ pamiÈtki
z egzotycznych rejsów. W pomieszczeniu
rekreacyjnym znajduje siÚ sauna parowa, jacuzzi
oraz siïownia.
– Codzienne Êwiczenia wymagajÈ wielkiej
dyscypliny, ale dla zdrowia majÈ skutki zbawienne
– mówi Adam. – A póěniejsza kÈpiel w jacuzzi...
Wspaniaïa rzecz
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W salonie znajduje siÚ kominek o mocy grzewczej 15 kW, który jest dodatkowym ěródïem ciepïa w domu

awka w ïaěni parowej jest podgrzewana za pomocÈ elektrycznego kabla grzewczego
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Warto pamiÚtaÊ, ĝe poddasze nieuĝytkowe to Ăwietne miejsce do uïoĝenia róĝnego typu instalacji

Tajemnica poddasza
Poddasze domu ma charakter nieuĝytkowy.
WiÚěba wykonana jest z drewna i pokryta
blachodachówkÈ. Strop nad pierwszÈ kondygnacjÈ ociepla 20 cm weïny mineralnej.
– To, co w nomenklaturze budowlanej
okreĂlane jest mianem „poddasze nieuĝytkowe”, okazaïo siÚ doskonaïÈ przestrzeniÈ
mieszczÈcÈ liczne instalacje zamontowane
w naszym domu, a przez lata trochÚ siÚ ich
nazbieraïo – podkreĂla wïaĂciciel Clima
Komfort. – BiegnÈ tam zarówno przewody
elektryczne, jak i kanaïy dystrybucji powietrza w wersji izolowanej z podwójnym pïaszczem, które dziÚki ukïadowi rozdzielaczy
i przepustnic obsïugujÈ aĝ trzy instalacje:
wentylacjÚ nawiewno-wywiewnÈ z centralkÈ
firmy VTS, klimatyzacjÚ kanaïowÈ firmy
LG oraz rozprowadzanie ciepïego powietrza
z kominka znajdujÈcego siÚ w salonie.
Takie swoiste trzy w jednym! Spotkaïem siÚ
wprawdzie z gïosami, ĝe tego rodzaju poïÈczenie jest niemoĝliwe... Okazuje siÚ jednak,
ĝe wbrew owym opiniom dziaïa! Dziaïa
od wielu lat. GorÈce powietrze z kominka
skutecznie niszczy ewentualne grzyby i glony, które mogÈ pojawiaÊ siÚ w czasie pracy
klimatyzacji.

½ródïa ciepïa
Jednym z elementów wystroju salonu jest
kominek z wkïadem szamotowym o mocy
grzewczej 15 kW.
– Kominek w naszym domu jest od
poczÈtku i spisuje siÚ znakomicie – stwierdza Adam. – Ciepïe powietrze dociera
do wszystkich pomieszczeñ w domu za
poĂrednictwem kanaïów, o których juĝ
wspominaïem. Na poddaszu znajduje siÚ
specjalny wentylator, który wymusza cyr-

kulacjÚ powietrza. Jednak kominek nie jest
gïównym ěródïem ciepïa w naszym domu.
RolÚ tÚ peïni pompa ciepïa austriackiej firmy
Neura o mocy 5/10 kW, która zamontowana
jest na zewnÈtrz domu. Dziaïa ona w oparciu o dolne ěródïo, którym jest poziomy
kolektor z bezpoĂrednim odparowaniem.
Zakopany jest na gïÚbokoĂci 1,5 m pod
trawnikiem. Skïada siÚ on z piÚciu wiÈzek
wykonanych z rury miedzianej pokrytej PCV,
kaĝda dïugoĂci 38 m. CiekawostkÈ jest
fakt, ĝe kolektor ten zakopano w ogrodzie,
który byï juĝ zagospodarowany. PiÚÊ osób
przy uĝyciu ïopat ukïadaïo pod ziemiÈ
jednÈ wiÈzkÚ dziennie. DziÚki temu roĂliny
w naszym ogrodzie nie zostaïy zniszczone.
MuszÚ podkreĂliÊ, ĝe byïo to niezïe poletko
doĂwiadczalne dla naszych instalatorów.
Póěniej wiele razy korzystaliĂmy z tej metody ukïadajÈc kolektor gruntowy miÚdzy
innymi w lesie sosnowym.

W pomieszczeniu technicznym znajduje siÚ
sterownik pompy ciepïa Neura, poïÈczony radiowo
z programatorem Euroster oraz awaryjny kocioï
elektryczny

A wracajÈc do pompy ciepïa w naszym
domu... Poniewaĝ poziom wody gruntowej na
dziaïce jest bardzo wysoki, kolektor „czuje
siÚ” doskonale w takich warunkach. ZimÈ
nie ma wïaĂciwie spadku wydajnoĂci pompy
ciepïa. Nawet w lutym, kiedy grunt powinien
byÊ juĝ wyziÚbiony, efektywnoĂÊ jest w dalszym ciÈgu doskonaïa. Jako górne ěródïo
postanowiliĂmy wykorzystaÊ zamontowane
juĝ grzejniki pïytowe z gïowicami termostatycznymi od starej instalacji, a w czÚĂci

Rada dla inwestorów
– W moim przekonaniu komfort mieszkania polega, miÚdzy innymi, na ograniczeniu do minimum czynnoĂci zwiÈzanych z funkcjonowaniem domu – stwierdza Adam Witkowiak. – Dlatego
teĝ naleĝy budowaÊ domy jak najbardziej inteligentne. I nie mam w tym przypadku na myĂli gotowych systemów, jakie sÈ dostÚpne obecnie na rynku. W moim domu ich nie ma. MontujÈc wiele lat temu poszczególne instalacje, staraïem siÚ wyposaĝyÊ je w dostÚpnÈ wówczas automatykÚ. DziÚki temu dom ĝyje swoim rytmem, niezaleĝnie od tego, czy w nim jesteĂmy, czy teĝ nie.
Utrzymywana jest w nim na przykïad odpowiednia temperatura, która moĝe byÊ tak zaprogramowana, ĝe zwiÚksza siÚ przed spodziewanym powrotem domowników. To wbrew pozorom sÈ bardzo proste rozwiÈzania, które pozwalajÈ zapomnieÊ o czynnoĂciach obsïugowych. DziÚki temu
minimalizowane jest równieĝ ryzyko bïÚdu. Ludzka pamiÚÊ, obciÈĝona czÚsto dziesiÈtkami spraw,
jest bowiem bardziej zawodna od pamiÚci urzÈdzeñ. DziÚki temu nie trzeba siÚ przejmowaÊ róĝnymi drobnymi czynnoĂciami... PamiÚta o nich elektronika. Warto obaliÊ pewien mit, ĝe automatyka
w domu to wielkie wydatki. Jest wrÚcz przeciwnie. Niewielkie nakïady czÚsto wystarczÈ, aby ĝycie
staïo siÚ mniej skomplikowane.
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Programator Euroster ustawiony jest na jednej
z szafek w salonie. DziÚki niemu moĝna zmieniaÊ
nastawy pompy ciepïa

Pompa ciepïa (zielona kopuïa) jest czÚĂciowo zagïÚbiona w ziemi tuĝ obok dawnego ujÚcia wody

Wydajna wytwornica pary zainstalowana jest
w czÚĂci gospodarczej domu i obsïuguje ïaěniÚ
parowÈ w pomieszczeniu rekreacyjnym

dobudowanej uïoĝone zostaïo ogrzewanie
podïogowe. Temperatura wody pïynÈcej
w ogrzewaniu podïogowym jest wprawdzie
znacznie niĝsza od tej, która powinna zasilaÊ grzejniki, ale problem ten znakomicie
rozwiÈzuje system podmieszania.

Technika uïatwia ĝycie
W pomieszczeniu technicznym o powierzchni 3 m2 umieszczono wszystkie urzÈdzenia i sterowniki konieczne do obsïugi
zamontowanych w domu systemów. WĂród
nich znajduje siÚ sterownik Optima, który
zarzÈdza pracÈ pompy ciepïa odpowiedzialnej za ogrzewanie domu. SprzÚĝony z nim
radiowo programator Euroster umoĝliwia
sterowanie ogrzewaniem z kaĝdego miejsca
w domu. Instalacja grzewcza zawiera równieĝ awaryjny kocioï elektryczny zasilajÈcy
grzejniki i podïogówkÚ w przypadku
awarii pompy ciepïa.
– Przez rok, zanim zostaïa zamontowana
pompa ciepïa, korzystaliĂmy z pracy kotïa
elektrycznego jako podstawowego ěródïa
ciepïa. MieliĂmy dwutaryfowy licznik
energii elektrycznej, ale i tak byïo to bolesne
doĂwiadczenie. Bolesne finansowo. Po
zamontowaniu pompy rachunki spadïy tak
bardzo, ĝe chwilami nie mogïem uwierzyÊ,
chociaĝ jestem czïowiekiem z branĝy. O tym,
jak znaczny byï to spadek, moĝe ĂwiadczyÊ
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zaniepokojenie dostawcy energii. Bardzo
szybko przysïaï ekipÚ, która zamontowaïa
nowy licznik, a stary zabraïa do sprawdzenia.
W pomieszczeniu gospodarczym znajduje
siÚ równieĝ 270-litrowy zasobnik ciepïej
wody uĝytkowej, który ma powietrznÈ pompÚ ciepïa Vesttherm, odzyskujÈcÈ ciepïo
z wnÚtrza budynku. Produktem ubocznym
jest w tym przypadku chïodne i suche powietrze, które kierowane jest do przylegïej
spiĝarni.
– Obok wymienionych juĝ urzÈdzeñ
w pomieszczeniu zamontowano równieĝ
wytwornicÚ pary firmy Helo wraz z ukïadem sterujÈcym dla sauny. KolejnÈ waĝnÈ
instalacjÈ w domu jest system osuszania powietrza dla pomieszczenia jacuzzi i sauny
parowej, gdyĝ wilgotnoĂÊ powietrza czÚsto
roĂnie tam ponad przyjÚte normy. Dziaïa on
na zasadzie kondensacyjnego wykraplania
wilgoci i poïÈczony jest z instalacjÈ klimatyzacyjnÈ LG.

Technika ma teĝ sïabe strony!
– MyĂlÚ, iĝ kaĝdy czïowiek zafascynowany
wspóïczesnÈ technikÈ powinien pamiÚtaÊ,
ĝe wyposaĝony w niÈ budynek moĝe
okazaÊ siÚ prawdziwÈ puïapkÈ – podkreĂla
z naciskiem wïaĂciciel domu w Biaïym
Borze. – JednÈ ze sïaboĂci nowoczesnych
rozwiÈzañ jest ich uzaleĝnienie od energii
elektrycznej. Przerwy w dostawie prÈdu
oznaczajÈ spore problemy. Nowoczesne
urzÈdzenia przestajÈ po prostu dziaïaÊ.
Nawet kominek z nawiewem staje siÚ mniej
wydajny, gdyĝ moĝe sïuĝyÊ w takiej sytuacji jedynie jako otwarte palenisko. KiedyĂ
taka sytuacja zdarzyïa siÚ nam w czasie,

gdy dom byï peïny goĂci. I paradoksalnie
wszyscy do dzisiaj wspominajÈ owÈ nastrojowÈ imprezÚ przy Ăwiecach. Okazuje
siÚ, ĝe czïowiek otoczony cywilizacjÈ tÚskni
czasami do klimatu prostoty. ¿artujÈc,
moĝna stwierdziÊ, ĝe gdy nie ma prÈdu, to
zaczyna siÚ prawdziwa zabawa. Teraz dom
podïÈczony jest do wodociÈgu gminnego,
ale jeszcze kilka lat temu korzystaliĂmy
z wïasnego ujÚcia obsïugiwanego przez
hydrofor. Brak prÈdu oznaczaï zatem
wyciÈganie wody wiadrami ze studni. Dla
mieszczucha nawet coĂ takiego moĝe byÊ
niezapomnianym przeĝyciem.

Dom, do którego chÚtnie siÚ
wraca
– KolorystykÈ, a takĝe wystrojem domu zajmowaïa siÚ ĝona – mówi z uznaniem Adam.
– To dziÚki niej wyburzone zostaïy niektóre
Ăciany i pojawiïo siÚ duĝo przestrzeni oraz
Ăwiatïa. W pomieszczeniach dziennych na
Ăcianach dominuje biel, która znakomicie
komponuje siÚ z innymi kolorami i szklanymi elementami wyposaĝenia wnÚtrza.
Waĝne dla nas jest równieĝ Ăwiatïo. Zarówno
to dzienne, jak i sztuczne. W naszym domu
i ogrodzie zamontowaliĂmy wiele punktów
i opraw oĂwietleniowych oraz wspóïpracujÈcÈ z nimi automatykÚ. DziÚki temu moĝna
tworzyÊ Ăwiatïem róĝne klimaty. Jak juĝ
wspomniaïem, lubimy przestrzeñ, stÈd minimalna liczba mebli, a wiele róĝnych drobiazgów znalazïo swoje miejsce w szafach
wnÚkowych, które ukryte sÈ w caïym domu.
W jednej z nich schowana jest teĝ lodówka.
Adam Witkowiak podkreĂla, ĝe dom daje
mu azyl, o którym kaĝdy marzy i jest jego
maïym Ăwiatem.
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W kuchni i jadalni znajduje siÚ duĝo elementów ze szkïa i stali
Korytarz prowadzÈcy do strefy prywatnej, która
skïada siÚ z trzech sypialni oraz ïazienki
W ïazience dominujÈ: szkïo, lustra
i bïyszczÈce powierzchnie

– LubiÚ egzotyczne podróĝe i rejsy po
dalekich morzach, ale uwielbiam równieĝ to
niezwykïe uczucie, które towarzyszy mi, gdy
wracam do domu – podkreĂla pan domu

– Dodatkowe sypialnie czÚsto siÚ przydajÈ – stwierdza Adam.
– Dom ma bowiem poïoĝenie letniskowe i czÚsto goĂcimy w nim
naszych przyjacióï

– PiÚkne poïoĝenie daje moĝliwoĂÊ odprÚĝenia siÚ i kontaktu z naturÈ. Z werandy
mogÚ podziwiaÊ piÚkne, czyste jezioro...
Niektórzy ludzie muszÈ przejechaÊ dziesiÈtki
kilometrów, aby zobaczyÊ coĂ takiego. A ja
mam to dosïownie na wyciÈgniÚcie rÚki.

Oprócz pracy trzeba mieÊ takĝe pasje.
Uwaĝam, ĝe ĝycie bez nich nie miaïoby
smaku. Wolny czas dzielÚ miÚdzy podróĝe
oraz ĝeglowanie. Z grupÈ przyjacióï urzÈdzamy wyprawy... praktycznie po caïym
Ăwiecie. PïywaliĂmy po Adriatyku, Morzu

Rada dla inwestorów
– W naszym klimacie nie moĝna przetrwaÊ bez ogrzewania. Nie waham siÚ nawet stwierdziÊ,
ĝe jest to instalacja kluczowa dla funkcjonowania domu – podkreĂla wïaĂciciel Clima Komfort.
– Ale nad innymi instalacjami naleĝy zawsze dobrze siÚ zastanowiÊ. Jeĝeli inwestor chce zapomnieÊ o ogrzewaniu domu, dostawach paliwa, czyszczeniu komina... Powinien zdecydowaÊ siÚ
na pompÚ ciepïa. Gwarantuje ona niskie koszty eksploatacyjne i uwalnia od wielu zabiegów i kïopotów. Warto pamiÚtaÊ równieĝ o tym, ĝe pompÚ ciepïa moĝna zamontowaÊ nawet wówczas, gdy
dziaïka jest niewielka. Kolektor poziomy z bezpoĂrednim odparowaniem wymaga naprawdÚ niewielkiej powierzchni. Na bardzo maïej dziaïce moĝna natomiast wykonaÊ odwiert pionowy albo
posïuĝyÊ siÚ systemem woda-woda, w którym wykonuje siÚ dwie studnie (jednÈ do pobierania
wody, drugÈ do zrzutu).

¥ródziemnym i Egejskim, po Atlantyku
i Oceanie Spokojnym. OpïynÚliĂmy jak
zawsze gniewny PrzylÈdek Horn i zwiedzaliĂmy wyspy Morza Karaibskiego. Sporo
przygód, duĝo adrenaliny, ale teĝ niezapomniane widoki i przeĝycia. Nigdy nie zapomnÚ plujÈcego ognistÈ lawÈ wulkanu na
Stromboli, wyspie naleĝÈcej do Archipelagu
Liparyjskiego na Morzu Tyrreñskim...
KiedyĂ uprawiaïem jeszcze paralotniarstwo.
Zdarzaïo mi siÚ nawet startowaÊ z ïÈki przy
domu. Teraz na tÚ pasjÚ brakuje mi juĝ
czasu.
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