
www.rockwool.pl

Bezpieczne i komfortowe poddasze w 1 dzień
Wybór właściwej izolacji na poddaszu ma kluczowe znaczenie – ta 
przestrzeń domu jest najbardziej narażona na działanie żywiołów 
i ekstremalnych temperatur. GRANROCK SUPER w postaci granulatu 
skalnego to nowe rozwiązanie ocieplenia poddasza, które stanowi 
doskonałą alternatywę dla rozwiązań izolacji natryskowych i może być 
stosowane w każdych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
Granulat aplikuje się w technologii nadmuchu, co znacznie skraca czas 
potrzebny do ocieplenia domu. Wełna skalna ROCKWOOL to materiał 
w pełni naturalny – nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ani 
środowiska.

Granulat wełny skalnej 
GRANROCK SUPER jest:
 � niepalny – nie przyczynia się do 
rozwoju pożaru i nie rozprzestrzenia go,

 � odporny – na czynniki biologiczne 
i chemiczne, nie zmienia swoich 
właściwości nawet po 55 latach 
użytkowania,

 � wyciszający – zapewnia doskonałą 
izolację akustyczną Twojego domu,

 � szybki i łatwy w montażu – w ciągu 
zaledwie 1 dnia można zaizolować aż 
100 m2 poddasza i wypełnić wszystkie 
trudno dostępne miejsca, niezależnie 
od pogody i temperatury,

 � naturalny – składa się w 97% ze skały.
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EKSPERT W PRODUKCJI  
MEMBRAN BITUMICZNYCH

IZOBUD Sp. z o.o. to polska firma, która od 36 lat zajmuje się produkcją  
nowoczesnych i niezawodnych pap oraz materiałów do hydroizolacji w budownictwie.  
Dzięki konsekwentnemu rozwojowi stała się ekspertem w swojej dziedzinie, co docenili klienci 
w Polsce i na wymagających rynkach eksportowych (m.in. na niemieckim rynku budowlanym).

Potwierdzenie wysokiej i stale rosnącej pozycji firmy na rynkach eksportowych stanowi 
przyznana przez Ministerstwo Rozwoju oraz Stowarzyszenie Eksporterów Polskich prestiżowa 
nagroda „Wybitny Eksporter Roku”.

Doceniona przez klientów jakość produktów IZOBUD to wynik inwestycji firmy w nowoczesne 
technologie produkcji, przestrzegania najwyższych standardów produkcji oraz prac Działu 
Badawczo-Rozwojowego.

Szeroką ofertę firmy stanowi gama produktów, spełniających potrzeby i wymagania nawet 
najbardziej wymagających klientów, między innymi:

•  Izobit GOLD 25 250 S56 SBS, oraz Izobit GOLD 25 250 S56 SBS – papy wierzchniego 
 krycia o najwyższych parametrach i właściwościach użytkowych z gwarancją 25 lat!!!

•  Izobit Super W-PYE250 S53 SBS – papa wierzchniego krycia,  doceniona przez wykonawców  
 za doskonałe właściwości użytkowe. Bestseller w Polsce i na rynkach exportowych.

•  Izobit Super Stick – samoprzylepne papy podkładowe i wierzchniego krycia nowej generacji.

•  Izobit Garden – papy antykorzenne, do izolacji dachów odwróconych i dachów zielonych.

•  Izobit AL – papy antyradonowe na osnowach aluminiowych.

 

Więcej informacji na stronie www.izobit.com.pl oraz facebook.com/izobud
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Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB Co nas czeka
Sprzedaż materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w centrali Grupy PSB 
po ośmiu miesiącach br. była wyższa o 7% w stosunku do 2019 r. W tym efekt 
wzrostu cen stanowił 1,4%. Natomiast dane Głównego Urzędu Statystycznego 
i Biura Informacji Kredytowej nie są optymistyczne dla naszej branży. Według 
danych GUS w I półroczu 2020 r. wydano 122 tys. pozwoleń ogółem na budowę 
mieszkań, spadek o 3,3% w stosunku do I półrocza 2019 r. Z kolei wg BIK banki 
i SKOK-i udzieliły o 22,7% mniej kredytów mieszkaniowych niż w ciągu 7 mie-
sięcy 2019 r., o wartości 36 mld zł (spadek o 3,7%). Zachęcam do zapoznania się 
z analizą sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego zamieszczoną na  
III okładce numeru. 

Zbliża się okres jesienno-zimowy a wraz z nim ogrzewanie domu. Wybór od-
powiedniego źródła ogrzewania ma wpływ na ochronę środowiska, wydatki 
finansowe oraz na nasze zdrowie i komfort mieszkania. Energooszczędne kot-
ły, pompy ciepła, kominki oraz podgrzewacze wody to tylko wybrane elemen-
ty obrazujące temat przewodni tego wydania pt. „Jakie wybrać ogrzewanie 
domu oraz podgrzewacze wody?” Rodzaje produktów, ich zalety, właściwości 
oraz wykonywane czynności przedstawiają specjaliści z firm: Ferroli, Galeria  
Kominków i Kospel – str. 4–14. Natomiast opinie instalatorów w sprawie mon-
tażu systemów grzewczych przedstawiamy w fotoreportażu na str. 16–17.  

Z kolei dział „Technologie i produkty” zawiera porady i opisy nowych produk-
tów oferowanych przez dostawców PSB (str. 19–23).

Na ostatniej stronie w dziale „Z życia Grupy PSB” zamieszczam informację  
o inwestycjach partnerów PSB oraz krótką relację z pierwszych w Polsce  
targów branżowych on-line. Podczas pionierskich targów 78 dostawców  
i 236 partnerów Grupy PSB, w dniach 8 i 9 września br., nie ruszając się z biura 
zawarło biznesowe kontrakty na materiały budowlane oraz towary dla domu 
i ogrodu warte 135 mln zł – str. 24. 
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Na stronie Głosu PSB www.glospsb.pl można zapisać się do newslettera 
oraz do otrzymywania bezpłatnej prenumeraty wersji papierowej pisma.
Dzięki temu będą mogli Państwo na bieżąco śledzić nowości budowlane, porady 
budowlano-remontowe oraz wypowiedzi i opinie wykonawców budowlanych.
Zapraszamy na stronę www.glospsb.pl
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Jakie wybrać ogrzewanie 
domu oraz podgrzewacze 
wody?

Zastosowanie ekologicznego źródła ogrzewania domu wpływa na ochronę  
środowiska i nasze zdrowie. Przyczynia się również do oszczędności pieniędzy. 
Dlatego warto wybrać nowoczesne systemy grzewcze, które są kluczowym  
elementem funkcjonowania domu. Wraz z wyborem rodzaju ogrzewania wiąże  
się wybór energooszczędnych urządzeń do podgrzewania wody. Jakie wybrać kotły, 
pompy ciepła, kominki oraz podgrzewacze wody radzą specjaliści z firm: FERROLI 
POLAND, GALERIA KOMINKÓW i KOSPEL.

Jakie wybrać ogrzewanie 
domu oraz podgrzewacze 
wody?

GRZEGORZ CIECHANOWICZ – dyrektor handlowy FERROLI Poland

Jaki wybrać kocioł gazowy 
oraz pompę ciepła  
do ogrzewania domu?

Wybór sposobu ogrzewania domu jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania 
domu. Od niego zależy czy jego mieszkańcom będzie się mieszkało komfortowo oraz czy 
rachunki za ogrzewanie będą ekonomiczne. Połączenie systemu pompy ciepła i kotła będzie 
optymalnym rozwiązaniem w przypadku obiektów z dostępem do sieci gazowej czy wypo-
sażonych w ogrzewanie olejowe.

KONTAKT Z INSTALATOREM 
Przed zakupem kotła gazowego najle-
piej skontaktować się z instalatorem, 
który doradzi jaki produkt wybrać.  
Często bywa tak, że instalatorzy zma-
gają się z instalacją urządzeń grzew-

czych, zakupionych przez użytkownika, 
a nieprzystosowanych do warunków  
w miejscu montażu. Trudno też wte-
dy obarczać takiego wykonawcę od- 
powiedzialnością za np. niedogrzany 
dom.

Zakup urządzenia gazowego, które po-
winno służyć do kilkunastu lat, należy 
uzgodnić ze specjalistą od urządzeń 
grzewczych lub doświadczonym instala-
torem. Powinno temu bezwzględnie to-
warzyszyć spotkanie w miejscu instalacji 

 WYBÓR KOTŁA GAZOWEGO 
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kotła gazowego i osprzętu, ponieważ ma 
to podstawowe znaczenie dla wyboru 
właściwego produktu. 

GDZIE BĘDZIE ZAMONTOWANY  
KOCIOŁ GAZOWY
Przed określaniem wyboru producenta 
i mocy kotła, należy ustalić w jakich wa-
runkach będzie pracował kocioł i  jakie 
ma być jego znaczenie w domowej insta-
lacji grzewczej.
Inne wymagania powinien spełniać ko-
cioł, który zostanie zamontowany w kot-
łowni, a inne który będzie np. w kuchni.

RODZAJE KOTŁÓW
Kotły gazowe, w  zależności od kon-
strukcji, dzielą się na urządzenia z  ot-
wartą komorą spalania – powietrze 
do spalania gazu pobierają z  otoczenia, 
czyli z pomieszczenia, w którym zostały 

do niego z zewnątrz – otworem nawiew-
nym, który zgodnie z przepisami prawa 
musi zostać wykonany – masę zimnego 
powietrza, którą ochładza dom. Jeśli ot-
wór nawiewny zostanie zatkany, kocioł 
by pracować, będzie zasysał powietrze 
skąd tylko się da (przez nieszczelności 
okien, z  klatki schodowej), paraliżując 
tym samym działanie domowej wentyla-
cji grawitacyjnej.
Obowiązujące od kilku lat prawo budow-
lane zabrania montażu kotłów z otwartą 
komorą w  nowo budowanych budyn-
kach, a także jest ograniczone ich stoso-
wanie jako urządzenia „pod wymianę”.
W  kuchni i  łazience powinno się mon-
tować wyłącznie kotły kondensacyj-
ne, które posiadają zamkniętą komorą 
spalania, zasysające powietrze do spa-
lania z  zewnątrz. Najlepszym jednak 
miejscem montażu kotłów gazowych 
jest pomieszczenie gospodarcze, które 
spełnia warunki przewidziane dla kot-

zamontowane – i  kondensacyjne z  za-
mkniętą komorą spalania – przystoso-
wane do pobierania powietrza do spala-
nia z zewnątrz. Najczęściej w przewodzie 
kominowym montuje się dwa przewody 
typu „rura w  rurze”: przewodem we-
wnętrznym odprowadzane są spaliny, 
a zewnętrznym zasysane jest świeże po-
wietrze. Innym spotykanym rozwiąza-
niem to odprowadzanie spalin poprzez 
wkład spalinowy w  kominie, a  pobie-
ranie powietrza do spalania odbywa się 
oddzielną rurą, przeprowadzoną poza 
zewnętrzną ścianę budynku.
Błędem jest montowanie zwłaszcza 
w mieszkaniach (w łazience lub w kuch-
ni) kotła gazowego z  otwartą komorą 
spalania. Do spalenia 1 m3 gazu potrze-
ba aż 10 m3 powietrza. Pracujący w po-
mieszczeniu mieszkalnym kocioł z  ot-
wartą komorą spalania zaciąga je więc 

Kocioł gazowy 2-funkcyjny

Kocioł gazowy z wbudowanym zasobikiem  
50 litrów

Maszynownia oparta na powietrznej pompie 
ciepła typu split
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grzejniki lub podłogówkę, by przez 
kilka, kilkanaście minut (albo dłu-
żej, jeśli woda jest akurat nieustannie  
pobierana z  zasobnika) ogrzewać ją 
np. do zadanych 50°C,

2. kocioł dwufunkcyjny do produkcji 
c.w.u. – będący w istocie połączeniem 
kotła grzewczego z  przepływowym 
podgrzewaczem wody (zwanym popu-
larnie „junkersem”). Z chwilą otwarcia 
dowolnego kurka z ciepłą wodą, kocioł 
momentalnie przełącza się na grzanie 
c.w.u., by natychmiast po zamknięciu 
kranu powrócić do ogrzewania domu 
lub stanu spoczynku.

Obie metody podgrzewania c.w.u. mają 
swoje wady i zalety.
KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY:
– zaleta – to bezproblemowe pobieranie 

ciepłej wody w kilku punktach jedno-
cześnie oraz możliwość zastosowania 
cyrkulacji. Cyrkulacja sprawia, że 
ciepła woda pojawia się w kranie nie-
mal natychmiast, podnosi to nie tylko 
komfort użytkowników, ale też elimi-
nuje straty wody związane z oczekiwa-
niem na to, aż z kurka popłynie ciepła,

– wada – należy przede wszystkim 
wygospodarować miejsce na zasob-
nik (co możliwe jest właściwie tylko 
w wydzielonej kotłowni) oraz fakt, że 
w razie znacznego chwilowego pobo-
ru wody z zasobnika (np. napełnienie 
dużej wanny), na ciepłą wodę trzeba 
poczekać kilka minut.

KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY 
– zaleta – po otwarciu kranu ciepła 

woda może z niego lecieć niemal do-
wolnie długo – nie grozi nam wyczer-
panie zasobnika, 

– wada – brak możliwości skorzystania 
z cyrkulacji. Sprawia to, że korzystanie 
z  ciepłej wody jest komfortowe tylko 

w  przypadku punktów poboru poło-
żonych nie dalej, niż kilka metrów od 
kotła.

Warto jeszcze nadmienić, że wymienni-
ki płytowe w  kotłach dwufunkcyjnych, 
dzięki którym produkowana jest ciepła 
woda są wrażliwe na złą jakość wody 
(wapń oraz żelazo) – w  takich warun-
kach szybko odkładają się w nich nieko-
rzystne dla nich osady – zmniejszające 
wydajność urządzenia, a  z  czasem pro-
wadzące do konieczności naprawy lub 
poważnej konserwacji kotła. Wężownice 
grzewcze, w które wyposażone są zasob-
niki z  reguły dużo lepiej znoszą próbę 
czasu z zakamienioną wodą. 

JAKI ZAINSTALOWAĆ KOCIOŁ 
W małych domach, w których można za-
instalować kocioł blisko kuchni i łazien-
ki, najczęściej stosuje się kotły dwufunk-
cyjne. Z  kolei w  większych budynkach, 
gdzie jest wiele punktów poboru ciepłej 
wody, zwyczajem jest wykorzystanie 
kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem 
i cyrkulacją.
Istnieje też coraz powszechniej stosowa-
ne rozwiązanie będące kompromisem 
pomiędzy komfortem produkcji c.w.u. 
i  miejscem potrzebnym do montażu 
kotła – jest to kocioł dwufunkcyjny 
z  zasobnikiem c.w.u. Ma on konstruk-
cję zbliżoną do kotła dwufunkcyjnego, 
ale wyposażony jest we wbudowany sto-
sunkowo nieduży (do ok. 60 litrów) za-
sobnik c.w.u.. Pełni on rolę bufora c.w.u., 
który skutecznie eliminuje niedogodno-
ści związane ze spadkiem temperatury 
ciepłej wody przy dużym chwilowym 
poborze. Do tego małego zbiornika moż-
na też często podłączyć nitkę cyrkulacyj-
ną. Tego rodzaju kotły są rozwiązaniem 
komfortowym i w Polsce coraz bardziej 
popularnym. 

 WYBÓR POMPY CIEPŁA

łowni (odpowiednia wysokość, kanały 
wywiewny i  nawiewny) – nie może być 
to jednak garaż.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
Jest niemalże regułą, że w  domu lub 
mieszkaniu kocioł gazowy służy również 
do przygotowania ciepłej wody użytko-
wej (c.w.u.). 
Odbywa się to zazwyczaj na dwa sposoby:
1. kocioł jednofunkcyjny z  możliwoś-

cią podgrzewania wody użytkowej 
– przy użyciu zaworu przełączającego 
kieruje wodę grzewczą (czyli krążącej 
w instalacji c.o.) do wężownicy zasob-
nika c.w.u., tym samym podgrzewa 
wodę zmagazynowaną w  100–300-li-
trowym zasobniku. Po otrzymaniu 
informacji z  czujnika temperatury 
w  tym zasobniku, że temperatura 
wody spadła poniżej określonego po-
ziomu (np. 50°C), przestaje ogrzewać 

Właściwy dobór pompy ciepła pozwala 
w  oszczędny i  w  przyjazny dla środo-
wiska sposób pobrać energię z  natury 
– powietrza, wody lub gruntu. Dobór 
pompy niezupełnie jest analogiczny 
do wyboru kotła grzewczego – wymaga 
bardziej szczegółowych ustaleń.
Współpraca pompy ciepła ze źródłem 
szczytowym jakim jest np. kocioł gazowy, 
kocioł pelletowy czy grzałka elektryczna 
jest nie tyle dobrym czy złym rozwiąza-

niem, ale czasami po prostu koniecznym. 
Dobór pompy ciepła, która jest w stanie 
zaspokoić maksymalne zapotrzebowanie 
cieplne obiektu jest nieekonomiczną in-
westycją. Moc potrzebna na cele grzew-
cze (szczególnie przy małych obiektach) 
często jest niewystarczająca do pokrycia 
zapotrzebowania cieplnego do produkcji 
ciepłej wody użytkowej i  dlatego sto-
sowanie urządzenia wspomagającego 
(szczytowego) jest po prostu konieczne. 

Wybór rodzaju kotła (gazowe, pelletowe 
czy elektryczne) zależy od dostępności 
rodzaju paliwa (gaz, olej, prąd, pellet) lub 
od już istniejącej instalacji obiektu jak 
np. instalacji gazowej czy przewymiaro-
wanej fotowoltaicznej. 

WYBÓR POMPY ZE WZGLĘDU  
NA ŹRÓDŁO CIEPŁA
Rodzaj pompy ciepła zależy od tzw. dol-
nego źródła energii. Jest kilka źródeł, 

Maszynownia oparta na powietrznej pompie 
ciepła skojarzonej z gazowym kotłem konden-
sancyjnym
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grzewczej pompy przy niskich tempera-
turach, ale również zmniejszenia tempe-
ratury wody „wychodzącej” z pompy.
W zależności od producenta i typu pom-
py powietrze–woda różnie przebiega 
wspomniany spadek temperatury zasi-
lania, ale obrazowo przedstawia się to 
następująco.
O ile dla ogrzewania podłogowego nie ma 
to większego znaczenia, ponieważ nawet 
przy temperaturze na zewnątrz –20°C, 
temperatura „wpuszczana” w  podłogę 
na poziomie 40/45°C jest wystarczająca, 
o tyle dla komfortu użytkowania ciepłej 
wody użytkowej musimy się wspomóc 
źródłem szczytowym. Źródło szczyto-
we na potrzeby c.o. ma również bardzo 
istotne znaczenie w przypadku instalacji 
opartej na grzejnikach. Tutaj tempera-
tura czynnika grzewczego przy niskich 
temperaturach zewnętrznych na pozio-
mie 45°C jest z  reguły niewystarczająca 
i źródło szczytowe jest niezbędne.
Bardzo ważną zaletą powietrznej pom-
py ciepła jest stosunkowo przystępna 
cena inwestycji. Tego rodzaju urządzenia 
należą do jednych z  najtańszych ekolo-
gicznych systemów grzewczych. Montaż 
powietrznej pompy ciepła nie wymaga 
budowy instalacji do tzw. „dolnego źród-

ła ciepła” (odwierty pionowe lub kolektor 
poziomy), a proces montażu pompy trwa 
z  reguły 2 dni. Dzięki temu powietrzną 
pompę ciepła mogą wybrać właściciele:
�	domu stojącego na niedużej działce,
�	działek, gdzie nie ma doprowadzonej 

sieci gazu ziemnego,
�	domu w gęstej zabudowie miejskiej,
�	istniejącego budynku, gdzie jest mo-

dernizowany system ogrzewania.
Montaż pompy ciepła typu powietrze–
woda nie wymaga także dużej ingerencji 
w samą konstrukcję budynku. 

WYBÓR POMPY CIEPŁA Z UWAGI  
NA STAN BUDYNKU
Dobór pompy ciepła jest uzależniony od 
stanu budynku:
1. dobór pompy ciepła dla istniejącego 

domu
Zastosowanie pompy ciepła w  istnie-
jącym domu to powszechne działanie 
(szczególnie przy braku możliwości sko-
rzystania z gazu ziemnego). Istotne jed-
nakże jest sprawdzenie, czy pompa ciepła 
będzie mogła przez większą część roku 
pokryć zapotrzebowanie cieplne budyn-
ku. Jeśli termomodernizacja budynku 
nie do końca objęła wymianę okien i do-
cieplenie styropianem o  grubości min. 

z których pompa może pozyskiwać cie-
pło – typu:
�	powietrze–woda,
�	woda–woda,
�	grunt–woda.

POMPA CIEPŁA TYPU  
POWIETRZE–WODA
Wybór pompy będzie zależał nie tylko 
od możliwości finansowych, ale również 
od rozmiaru działki i gruntu, jaki na niej 
występuje, a  także strefy klimatycznej. 
Najłatwiej zainstalować pompę ciepła, 
której dolnym źródłem jest powietrze.
Wybór odpowiedniej pompy ciepła 
powietrze–woda gwarantuje wysoką 
efektywność energetyczną, ponieważ 
korzystają one z dostępnej wokół energii 
uzyskiwanej z  powietrza. Nowoczesne 
urządzenia tego typu potrafią praco-
wać nawet przy temperaturze powietrza 
zewnętrznego do –25°C. Dzięki temu, 
w  optymalnych warunkach pracy po-
zwalają zaoszczędzić nawet ¾ kosztów 
energii cieplnej. Znacząco ogranicza-
ją także emisję szkodliwych substancji 
i dwutlenku węgla do środowiska. 
Pompy ciepła typu powietrze–woda 
sprawdzają się również w naszym klima-
cie umiarkowanym – pod warunkiem, że 
są to urządzenia poprawnie dobrane pod 
względem zapotrzebowania cieplnego 
i wyposażone w dodatkowe źródło szczy-
towe, które uruchamia się automatycznie 
w  przypadku naprawdę niskich tempe-
ratur zewnętrznych i  wspomaga ener-
getycznie system grzewczy. Rolę takiego 
szczytowego źródła pełnią zazwyczaj 
grzałki elektryczne, kocioł elektryczny 
lub na inne paliwo. Pompa powietrze–
woda przy temperaturach zewnętrznych 
poniżej – 10°C ma ograniczoną zdolność 
przede wszystkim do produkcji ciepłej 
wody użytkowej w  zasobniku. Wynika 
to z  faktu nie tylko zmniejszenia mocy 

Powietrzna pompa ciepła typu monoblock

Pompa ciepła typu powietrze–woda w trakcie 
przeglądu serwisowego Zależność temperatury wody grzewczej od temperatury powietrza zewnętrznego
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LISTA BŁĘDÓW JAKICH NIE NALEŻY  
POPEŁNIAĆ PRZY WYBORZE  

I INSTALACJI KOTŁA I POMPY:

�	brak rozeznania potrzeb, oczekiwań 
(brak wywiadu, wizji lokalnej) oraz 
możliwości technicznych planowa-
nej lokalizacji urządzeń (np. opinia 
kominiarska, weryfikacja kubatury 
pomieszczenia, sprawność instalacji 
elektrycznej, itp.), 

�	niewłaściwy wybór układów dwu-
funkcyjnych lub jednofunkcyjnych 
z zasobnikiem np. zbyt duże odległości 
pomiędzy urządzeniem grzewczym, 
a punktami czerpalnymi przy zastoso-
waniu urządzeń dwufunkcyjnych,

�	nieprawidłowy dobór urządzeń w sto-
sunku do potrzeb (np. za duża lub za 
mała moc grzewcza kotłów czy pomp 
ciepła),

�	nieprawidłowy dobór urządzeń współ-
pracujących (np. za małe wężownice 
w zasobnikach, źle dopasowane grzej-
niki do parametrów pracy, itp.),

�	zbyt małe średnice rur w instalacji czy 
brak filtrów,

�	brak przestrzeni serwisowej wokół 
urządzenia (np. kotły wbudowane 
w meble kuchenne).

WYBÓR POMPY CIEPŁA A ZASADA  
JEJ PRACY
Bez względu na to, jaką pompę ciepła 
wybierzemy, zasada jej działania jest 
zawsze taka sama. Zadaniem bowiem 
pompy ciepła jest uzyskanie ciepła 
z otaczających nas odnawialnych źródeł 
energii, które zostanie przekształcone 
do ogrzewania pomieszczeń i/lub ciepłej 
wody użytkowej w domu.
Praca pompy ciepła składa się z trzech 
etapów nazywanych cyklami.
Cykl 1: pobór ciepła z  otoczenia – 
w  układzie rurociągów pompy ciepła 
płynie ciecz niezamarzająca czynnik 
chłodniczy, która ma zawsze niższą tem-
peraturę niż otoczenie. Ma to również 
miejsce przy ujemnych temperaturach 
zewnętrznych. Czynnik pobiera ciepło 
z tzw. dolnego źródła – powietrza, wody 
lub gruntu – co jest możliwe dzięki róż-
nicom temperatur między czynnikiem 
chłodniczym a otoczeniem.
Cykl 2: podniesienie temperatury – cie-
pła ciecz podgrzewa czynnik chłodniczy, 
który potrafi wrzeć w niskich temperatu-
rach. Temperatura czynnika chłodnicze-
go zaczyna rosnąć, przez co ciecz zmie-
nia się w gaz. Wytworzony w ten sposób 
gaz trafia następnie do sprężarki, gdzie 
przez wzrost ciśnienia uzyskuje jeszcze 
wyższą temperaturę.
Cykl 3: wykorzystanie ciepła – gaz 
otrzymany z  czynnika chłodnicze-
go ogrzewa wodę w  instalacji systemu 
grzewczego, jednocześnie zmniejszając 
swoją temperaturę i w końcu zamieniając 
się w ciecz. Ostatecznie trafia do zaworu 
rozprężnego, gdzie traci swoje wysokie 
ciśnienie i  jeszcze bardziej się schładza. 
I tak pompa ciepła może znowu pobierać 
energię cieplną z otoczenia.

DOBÓR POMPY CIEPŁA DO  
POWIERZCHNI/KUBATURY DOMU 
Rodzaj pompy ciepła jest kluczowy, ale to 
nie wszystko, co ma wpływ na jej efek-
tywność i żywotność? By mieć pewność, 
że urządzenie będzie optymalnie spełnia-
ło swoje zadanie, istotny jest także dobór 
pompy ciepła do powierzchni domu 
oraz związana z  tym moc i  sprawność 
urządzenia.
1. Moc pompy ciepła
Moc pompy powinna być dobrana do 
parametrów cieplnych budynku oraz 
ilości zużywanej ciepłej wody. Jeśli dom 
ma małą powierzchnię (do 100 m2) 
i  dobrą izolację, najkorzystniej wybrać 

pompę o  mocy grzewczej 4,0–6,0 kW. 
Z kolei do ogrzewania budynku i ciepłej 
wody użytkowej w  większych domach 
można wykorzystać pompę o mocy 8,0– 
12,0 kW, a w budynkach o powierzchni 
powyżej 200 m2 – urządzenie o mocy po-
wyżej 12,0 kW.
2. Sprawność pompy ciepła
Przed zainwestowaniem w  pompę cie-
pła warto zwrócić uwagę także na tzw. 
współczynnik COP. Określa on spraw-
ność pompy ciepła, czyli stosunek uzy-
skanej mocy cieplnej do zużytego przez 
nią prądu. Pamiętajmy, że współczynnik 
COP jest wartością zmienną i zależy od 
temperatury górnego (woda zasilająca 
system grzewczy) i  dolnego źródła (po-
wietrze, woda, grunt) ciepła.

15  cm, to zalecamy zastosowanie syste-
mu dualnego. Polega to na doposażeniu 
układu pompy ciepła w kocioł, który ze 
względów funkcjonalnych będzie załą-
czany jako wspomaganie pompy ciepła 
automatycznie. Może to być kocioł na 
paliwa gazowe, ciekłe lub pellet.
W  istniejących budynkach zwykle spo-
tykamy się z tradycyjnym ogrzewaniem 
grzejnikowym. Nie jest to przeszkoda 
dla zastosowania pompy ciepła, szcze-
gólnie jeśli dom został poddany ocieple-
niu. Jeżeli jednak mamy taką możliwość 
– wymieńmy istniejące grzejniki na jak 
największe, by powierzchnia wymiany 
ciepła do otoczenia była tak duża, jak to 
możliwe. Docieplony dom i duże grzej-
niki to zmniejszone potrzeby cieplne, 
które pozwalają obniżyć temperaturę 
wody grzewczej i  wydajność cieplną 
grzejników. Niższa temperatura zasila-
nia grzejników (np. do 45–50°C) pozwo-
li na bardziej optymalną pracę pompy 
ciepła w  sezonie grzewczym (jednakże 
lepiej zastosować dodatkowo szczytowe 
źródła ciepła w  postaci kotła). Będzie 
ono z reguły wspomagało system pompy 
ciepła przez 7–20% sezonu grzewczego.
2. Dobór pompy ciepła dla nowego 

domu
W przypadku nowych budynków wybór 
pompy ciepła pozwala ograniczyć koszty 
inwestycji. Przede wszystkim unikamy 
budowy komina spalinowego i przyłącza 
gazu – a to sprawia, że koszty inwestycji 
opartej na pompie ciepła mogą być po-
równywalne do kosztów budowy syste-
mu z kotłem grzewczym.
Pompa ciepła nie posiada do tego szcze-
gólnych wymagań dla pomieszczenia 
montażu – może ono mieć małą kuba- 
turę. 
Nowe budynki są obecnie budowane 
według wysokich obecnych standardów 
energetycznych. Ze względu na niskie 
potrzeby cieplne oraz niskie zużycie tzw. 
energii pierwotnej przez nowo budowa-
ne budynki, wybór i dobór pompy ciepła 
jest w  pełni uzasadniony. Dodatkowym 
plusem dla całego systemu grzewczego 
będzie zastosowanie ogrzewania podło-
gowego. Jest ono w  stanie w  100% po-
kryć potrzeby cieplne budynku – a niska 
temperatura wody grzewczej zwiększa 
efektywność energetyczną pompy ciepła 
i  systemu. Jednocześnie, co istotne, od-
powiedni komfort cieplny uzyskujemy 
przy niższej temperaturze powietrza we-
wnętrznego.

Pompa ciepła typu powietrze–woda wysokotem-
peraturowa
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JAROSŁAW SZCZUDŁO – dyrektor ds. marketingu firmy GALERIA KOMINKÓW

Jaki rodzaj kominka  
wybrać do domu?

Planując montaż kominka w swoim domu, musimy podjąć wiele istotnych decyzji, a wybór 
wkładu kominkowego jest jedną z tych najbardziej istotnych pod względem konstrukcyj-
nym, a także użytkowym. Aby dobrać optymalny rodzaj wkładu kominkowego, musimy 
przede wszystkim, określić jaką funkcję ma spełniać kominek, a także jakie mamy wobec 
niego oczekiwania i wymagania. Ważna jest również lokalizacja kominka, a także prze-
strzeń, jaką mamy do zagospodarowania. Jeżeli jesteśmy na etapie projektowania domu, 
wtedy mamy największe pole do popisu i możemy manewrować między wszelkimi dostęp-
nymi rodzajami wkładów kominkowych. Kiedy planujemy remont domu, a budowa komin-
ka ma być jednym z nowych elementów, jakie powstaną w domu, wówczas mogą pojawić 
się pewne ograniczenia. 
RODZAJE WKŁADÓW KOMINKOWYCH, 
A FUNKCJA KOMINKA
W  zależności od tego, jaką funkcję bę-
dzie pełnił kominek, taki rodzaj wkładu 
będzie najbardziej odpowiedni. Nie-
którzy decydują się na kominek tylko 
ze względów estetycznych, ma on być 
elementem dekoracyjnym, nadającym 

wnętrzu charakteru i  podkreślającym 
wystrój oraz stylistykę całego pomiesz-
czenia. Czasami kominek jest wykorzy-
stywany jako alternatywne źródło cie-
pła, używany w  sezonie przejściowym, 
kiedy jeszcze nie korzystamy central-
nego ogrzewania, po to, aby podnieść 
temperaturę w  domu. Można również 

używać kominka jako główne źródło 
ciepła w  domu i  wówczas jest on pod-
łączony do sieci centralnego ogrzewania 
i zasila cały dom w ciepłe powietrze. To, 
jaką rolę będzie pełnił kominek, będzie 
obligowało do zakupienia odpowiednie-
go wkładu kominkowego, który pozwo-
li na spełnienie tejże funkcji.

dystrybucja
gorącego
powietrza

kratki 
kominkowe

płyta izolacyjna

przyłącze
kominowe

komin 
ceramiczny

wkład 
kominkowy

obudowa
kominkowa

doprowadzenie
powietrza

Schemat budowy kominka oraz systemu DGP



10 GŁOS PSB nr 5/2020

TEMAT NUMERU  �  Ogrzewanie domu

KOMINEK POWIETRZNY 
Jednym z  najpopularniejszych i  naj-
powszechniej wybieranych wkładów 
kominkowych jest kominek powietrz-
ny. Wkład kominkowy w  momencie 
palenia w  kominku wytwarza ciepłe 
powietrze, które w sposób grawitacyjny 
poprzez kratki wentylacyjne wydostaje 
się na zewnątrz, ogrzewając powietrze 
w  pomieszczeniu. Kratka umieszczona 
w  dolnej części obudowy kominka po-
biera chłodne powietrze z  pomieszcze-
nia do ogrzania go przez wkład komin-
kowy. W  taki sposób kominek staje się 
źródłem ciepła, które ogrzewa powietrze 
w pomieszczeniu, w którym jest on za-
montowany. Jest to najprostsze i najbar-
dziej ekonomiczne rozwiązanie, które 
pozwala na dogrzewanie domu w okre-
sach przejściowych, a  także stworzenie 
przytulnego klimatu w  długie jesienne 
wieczory. 
Kominek powietrzny możemy wyko-
rzystać również do ogrzania większej 
powierzchni domu, jednak wówczas 
konieczna jest instalacja systemu dys-
trybucji gorącego powietrza. Oznacza 
to, że kominek łączymy z systemem rur 
wentylacyjnych, które rozprowadzone są 
do innych pomieszczeń w domu i przez 
kratki kominkowe lub anemostaty do-
prowadzane jest do nich ogrzane powie-
trze z kominka.
Jeżeli zależy nam na równomiernym 
ogrzewaniu całego domu, wówczas mu-
simy pomyśleć o instalacji systemu wy-
muszonego, który za pomocą turbiny 
gorącego powietrza będzie transporto-
wał ciepłe powietrze do pozostałych po-
mieszczeń w domu.
Inwestycja w  system dystrybucji gorą-
cego powietrza pozwala maksymalnie 
wykorzystać możliwości kominka i  ide-
alnie sprawdzi się w sezonie wiosennym 
lub jesiennym, gdyż pozwala dogrzać 
pomieszczenia bez udziału centralnego 
ogrzewania. Bez wątpienia przełoży się 
to na znaczne oszczędności, gdyż w wy-
niku zwykłego użytkowania kominka, 
samoistnie rozprowadza on ciepło po 
budynku.
Należy mieć jednak na uwadze, że sy-
stem dystrybucji gorącego powietrza 
sprawdzi się w przypadku niezbyt rozbu-
dowanych domów. Przewody mają okre-
ślony zasięg, a energia wytwarzana przez 
kominek może być niewystarczająca, aby 
zapewnić optymalny poziom temperatu-
ry we wszystkich pomieszczeniach. 

KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM 
Innym rodzajem wkładów kominkowych, 
które możemy zastosować w  domu, są 
wkłady kominkowe z  płaszczem wod-
nym. Tego typu wkłady różnią się tym, 
że wkład podłączamy do systemu cen-
tralnego ogrzewania domu, dzięki czemu 
ciepło wytworzone w  kominku ogrzewa 
wodę, która rozprowadzana jest do grzej-
ników w  całym domu, a  także ogrzewa 
wodę użytkową. Kominek z  płaszczem 
wodnym jest więc dobrą alternatywą tra-
dycyjnego gazowego systemu centralne-
go ogrzewania czy też pieca węglowego. 
Instalacja wkładu kominkowego z płasz-
czem wodnym jest jednak dużo bardziej 
pracochłonna oraz bardziej kosztowna. 
Znacznie łatwiej przewidzieć i  wykonać 
ten rodzaj kominka w  nowo powstałym 
domu, niż wykonywać instalację w domu 
już zamieszkałym, gdyż wówczas po-
trzebny jest spory remont.
Podejmując decyzje o  wyborze kon-
kretnego rozwiązania, trzeba wziąć pod 
uwagę wszystkie wady i zalety. Nie da się 
jednoznacznie stwierdzić, który wkład 
kominkowy jest lepszy, gdyż wszystko 
zależy od celu, jaki chce się osiągnąć 
montując kominek w domu.
Decydując się na model z  płaszczem 
wodnym, trzeba się liczyć z większą in-
westycją, która jednak szybko się zwró-
ci, dzięki oszczędnościom za centralne 
ogrzewanie. Trzeba mieć również na 
uwadze to, że wkład kominkowy wodny 
musi być podłączony do źródła energii, 
gdyż sterowniki i pompy obiegowe zasi-
lane są prądem.

EKOPROJEKT
Z dniem 1 stycznia 2022 r. w całej Unii 
Europejskiej zaczną obowiązywać nowe 
wymogi dla pieców wolno stojących 
i  wkładów kominkowych tzw. miejsco-
wych ogrzewaczy pomieszczeń. Ma to 
związek z  dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/125/WE oraz roz-
porządzeniem Komisji UE 2015/1185 
w  sprawie wykonania tejże dyrektywy 
dla miejscowych ogrzewaczy pomiesz-
czeń na paliwa stałe. Termin Ekopro-
jekt lub Ecodesign nie odnosi się tylko  
do kominków. Jest to ogólna idea ma-
jąca na celu projektowanie urządzeń 
wykorzystujących energię w  sposób jak 
najbardziej wydajny. W  odniesieniu  
do kominków i  pieców wolno stoją-
cych na drewno wprowadzone zostały 
restrykcyjne wymogi w  zakresie speł-
nienia takich parametrów jak: sezono- 
wa efektywność energetyczna, emi-
sja cząstek stałych (PM), emisja orga-
nicznych związków gazowych (OGC),  
emisja tlenku węgla (CO), emisja tlen-
ków azotu (NOx). Wkłady oraz piece 
kominkowe powinny być oznaczone 
etykietą energetyczną określającą kla-
sę energetyczną produktu. Im wyższa  
klasa energetyczna tym sprawniejsze 
urządzenie i  więcej oszczędności. Wyż-
sza sprawność oznacza mniejsze zużycie 
drewna.
Przy wyborze wkładu kominkowego na-
leży sprawdzić czy urządzenie spełnia 
wymogi Ekoprojektu, a  co za tym idzie 
będziemy mogli korzystać z  niego po  
1 stycznia 2022 roku.

Schemat rozmieszczenie kratek 
kominkowych

Rura 25 cm

Kolano nastawne 90°

Radiator

Przejście do kominów
ceramicznych

Schemat przyłącza kominowego
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MIEJSCE MONTAŻU KOMINKA
Kominek instalowany jest najczęściej 
w  salonie ze względów dekoracyjnych. 
Przed jego zakupem należy zwrócić uwa-
gę na kilka istotnych kwestii m.in.:
– moc wkładu kominkowego, która 

powinna być dobrana do kubatury 
domu, w którym ma być instalowany 
kominek,

– pomieszczenie koniecznie musi być 
wyposażone w  przewód kominowy 
o  parametrach zgodnych z  wymaga-
niami instalacyjnymi,

– musi być sprawna wentylacja w  po-
mieszczeniu. Dla wkładów posia-
dających możliwość bezpośredniego 
doprowadzenia powietrza zaleca się 
wykonanie przyłącza powietrza ze-
wnątrz, 

– w  przypadku wkładów z  płaszczem 
wodnym należy pamiętać o  koniecz-
ności wykonania przyłączy hydrau-
licznych oraz odprowadzenia do ka-
nalizacji,

– potrzebne także będzie zasilanie elek-
tryczne do urządzeń sterujących,

– przed przystąpieniem do montażu 
warto także zasięgnąć opinii komi-
niarskiej. 

RODZAJE KOMINÓW
Jednym z  najważniejszych warunków 
prawidłowego funkcjonowania kominka 
jest podłączenie do komina o właściwie 
dobranych parametrach. Komin powi-
nien być odporny na wysoką temperatu-
rę, dlatego należy wybrać system komi-
nowy przeznaczony do odprowadzania 
spalin z  urządzeń na paliwa stałe. Na 
rynku dostępne są kominy murowane 
(systemowe-ceramiczne), a  także sta-
lowe. Do nowo powstających domów 
najczęściej wybierane są te murowane.  
Kominy stalowe (zewnętrzne) stosu-
je się głównie podczas remontów gdzie 
montaż komina wewnętrznego jest 
utrudniony lub niemożliwy.
Średnica przewodu kominowego nie 
powinna być mniejsza niż średnica wy-
lotu spalin we wkładzie kominkowym. 
Odpowiednia średnica, a  także długość 
przewodu kominowego mają wpływ na 
podciśnienie w kominie (ciąg), a  to pa-
rametr odpowiadający za prawidłowy 
odbiór spalin z kominka. 
Komin powinien być usytuowany mak-
symalnie blisko miejsca, w  którym za-
mierzamy zbudować kominek. Podczas 
montażu komina pamiętajmy o  właś-

ciwym umieszczeniu wyczystki, za-
pewniającym swobodny dostęp, a  także 
przygotowaniu otworu do podłączenia 
komina na odpowiedniej wysokości. 
Błędy w montażu komina na etapie stanu 
surowego będą miały swoje konsekwen-
cje podczas montażu kominka.
Naprawa ich może wiązać się z dodatko-
wymi kosztami oraz ingerencją w system 
kominowy.

PRZYŁĄCZE KOMINOWE
Wylot spalin we wkładzie kominko-
wym należy podłączyć bezpośrednio do 
komina za pomocą systemu przyłączy 
posiadającego odpowiedni certyfikat. 
Średnica przyłącza kominowego powin-
na odpowiadać średnicy wylotu spalin  
w urządzeniu. Do połączenia rury spali-
nowej z kominem ceramicznym należy 
użyć przejścia do kominów ceramicz-
nych wyposażonych w specjalną opaskę 
ze sznurem uszczelniającym.
Przejście to zabezpiecza trójnik cera-
miczny przed naprężeniami stalowego 
przyłącza. W przypadku tradycyjnych 
kominów murowanych z cegły stosuje się 
wkładkę kominową osądzając ją w ścia-
nie komina. Przyłącz kominowy powi-
nien być wyposażony w element rewizyj-
ny umożliwiający czyszczenie przyłącza.

wietrza, szczelność połączeń elementów, 
a także ogólny stan urządzenia i przyłącz 
kominowy. Zabronione jest ustawianie 
wkładu na podstawie uniemożliwiającej 
swobodny dostęp powietrza pod wkład 
kominkowy. Aby ograniczyć nadmier-
ne nagrzewanie się ścianek obudowy 
kominka i  uzyskać sprawne działanie 
wkładu, należy zachować właściwe od-
ległości między zabudową a  wkładem 
kominkowym. Swobodny przepływ po-
wietrza przez obudowę zapewnią kratki 
wlotowe i  wylotowe o  odpowiednich 
przekrojach. Ciepło dostarczane jest  
do pomieszczenia kratką nawiewną. 
Górna kratka wylotu gorącego po-
wietrza powinna być usytuowana jak 
najwyżej, ale z  zachowaniem odstępu 
minimum 30–50 cm od stropu oraz  
10 cm poniżej komory dekompresyjnej. 
Należy zapewnić także odpowiedni do-
pływ chłodnego powietrza odbierające-
go ciepło od wkładu kominkowego, dla-
tego wlot zimnego powietrza na dole 
zabudowy także powinien mieć właści-
wą powierzchnię. Wentylacja wkładu 
kominkowego ma zasadniczy wpływ 
na szybkość ogrzewania pomieszczenia, 
na poprawne funkcjonowanie wkładu 
kominkowego oraz jego trwałość. Brak 
odpowiedniej wentylacji w  obudowie 

Klej SILCACON

Klej
SILCADUR-HPS

Płyta izolacyjna
SILCA 250 KM

Płyta izolacyjna
SILCA 250 KM 

Preparat gruntujący
SILCACON

Klej SILCACON

Klej SILCACON

Gładź

Farba

Impregnat
SILCADUR-HTI

Siatka podtynkowa
SILCATEX-SE

1 Schemat zabudowy kominka przy użyciu krzemianowo-wapniowych płyt SILCA.

ZABUDOWA KOMINKA
Wkład kominkowy może pracować wy-
łącznie w  zabudowie. Przed zamonto-
waniem zabudowy należy sprawdzić: 
poprawne funkcjonowanie drzwiczek, 
regulacji szybra oraz doprowadzenia po-

kominka może powodować przegrzanie 
wkładu kominkowego i  jego uszkodze-
nie. 
Montaż wkładu oraz wykonanie insta-
lacji należy zlecić firmie posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje.
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Szeroka gama urządzeń dostępnych na 
rynku sprawia, że wybór odpowiednie-
go wymiennika, bufora lub podgrzewa-
cza wody nie jest łatwy. Przed zakupem 
urządzenia warto poznać dostępne roz-
wiązania, aby móc wybrać to optymalne. 
Podpowiadamy na co zwrócić uwagę 
poszukując urządzeń najwyższej jakości 
idealnie dopasowanych do potrzeb użyt-
kownika.

PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
Jednymi z  najpopularniejszych na 
rynku urządzeń do przygotowywania 
ciepłej wody są elektryczne podgrze- 

ARKADIUSZ ŚWIERAD – ekspert ds. szkoleń KOSPEL S.A.

Jakie energooszczędne 
urządzenie zastosować  
do podgrzewania wody?

Rachunki za podgrzewanie wody stanowią w wielu przypadkach znaczną część kosztów 
związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Obecnie na rynku dostępnych jest 
wiele energooszczędnych rozwiązań, jednak wybór odpowiedniego może sprawić niemałą 
trudność. Przy doborze elektrycznych urządzeń do podgrzewania wody, duże znaczenie ma 
rodzaj posiadanej instalacji elektrycznej oraz możliwość jej obciążenia. Ważne są również 
indywidualne preferencje użytkownika. Dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł 
energii, wymusza na producentach urządzeń grzewczych stosowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań w każdym elemencie składowym instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej.

wacze przepływowe. Urządzenia są do-
stępne w  szerokim zakresie mocy, co 
umożliwia ich montaż m.in. w  toalecie, 
kuchni lub łazience. Odpowiednio do-
brany podgrzewacz przepływowy po-
zwala na komfortowe zastosowanie za-
równo w przypadku prysznica (zalecana 
moc 12  kW), jak i wanny (zalecana moc 
podgrzewacza 18kW lub więcej). Ciepła 
woda jest dostępna praktycznie natych-
miast po odkręceniu kranu, a  energia 
elektryczna jest pobierana jedynie pod-
czas pracy urządzenia.
Warto wspomnieć, że coraz większą po-
pularnością cieszą się podgrzewacze 
wody ze sterowaniem elektronicznym. 
Urządzenia tego typu są znacznie bar-

Rys. Ogrzewacze pojemnościowe – zastosowanie
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dziej komfortowe w  użytkowaniu, niż 
podgrzewacze z  załączaniem hydrau-
licznym. Sterowanie elektroniczne po-
zwala na precyzyjny dobór temperatury 
pracy urządzenia. Z  kolei odpowiedni 
czujnik umożliwia włączanie urządzenia 
już przy niewielkim przepływie wody. 
To sprawia, że elektryczne podgrzewa-
cze wody sterowane elektronicznie są 
komfortowe i  oszczędne w  eksploatacji.

POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY
Alternatywę do podgrzewaczy przepły-
wowych stanowią ogrzewacze pojem-
nościowe. Urządzenia tego typu mają 
zwykle pojemność od 5 do 100 litrów. 
Dobór odpowiedniego ogrzewacza jest 
uzależniony od miejsca jego instalacji. 
Dla zlewozmywaka w  kuchni wystarczy 
ogrzewacz o  pojemności 10–40 litrów. 
Z  kolei w  przypadku wanny zalecana 
pojemność to min. 80 litrów. Ogrzewacz 
pojemnościowy zajmuje więcej miejsca 
niż przepływowy. Ponadto konieczne 

jest oczekiwanie na podgrzanie kolejnej 
porcji ciepłej wody np. po kąpieli. Czas 
podgrzania wody o ok. 40 stopni Celsju-
sza wynosi przeciętnie od kilku minut do 
2 godzin, w  zależności od pojemności 
urządzenia.
Wybór ogrzewacza pojemnościowego 
jest zalecany w  przypadku braku moż-
liwości instalacji podgrzewacza prze-
pływowego. Użytkowanie ogrzewacza 
pojemnościowego jest bowiem możliwe 
również w  przypadku posiadania słab-
szej instalacji elektrycznej o  niskiej ob-
ciążalności.

WYMIENNIKI C.W.U.
Wymiennik jest bardzo ważnym ele-
mentem instalacji. Odpowiednio dobra-
ne urządzenie pozwala na komfortowe 
korzystanie z ciepłej wody, zazwyczaj bez 
konieczności długiego oczekiwania na 
jej przygotowanie. W przypadku kotłów 
jednofunkcyjnych, pomp ciepła i kolek-
torów słonecznych – woda jest podgrze-

wana w  wymienniku. Pojemność zbior-
nika może wynosić nawet kilkaset litrów. 
Zasobnik może posiadać jedną, dwie 
a  nawet trzy wężownice, w  zależności 

Rys. Pionowy wymiennik c.w.u. z buforem c.o. 
– zbiornik stojący z dużą wężownicą idealny do 
współpracy z pompą ciepła.

Rys. Zbiornik buforowy c.o. – nieemaliowany  
o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Dosko-
nale nadaje się do gromadzenia ciepła z kilku 
źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.

Rys. Porównanie wymiennika pionowego z tradycyjną wężownicą i płaszczem wodnym.

Rys. Przepływowy podgrzewacz wody: porównanie hydraulicznego z elektronicznym Rys. Podgrzewacze ze sterowaniem elektronicznym
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od ilości źródeł ciepła z którymi współ-
pracuje. Bardzo wydajne są wymienniki 
wyposażone w  płaszcz grzewczy. Duża 
powierzchnia wymiany ciepła pozwala 
w  tym przypadku na osiąganie najwyż-
szych wydajności.

BUFORY C.O.
Tego typu urządzenia pozwalają na ma-
gazynowanie ciepłej wody. Następnie 
jest ona wykorzystywana w  ten sposób, 
aby zapewnić jak najbardziej efektyw-
ną i  wydajną pracę urządzeń grzew-
czych. Bufory doskonale sprawdzają się 
we współpracy z  pompami ciepła oraz 
kotłami elektrycznymi. W  przypadku 
kotłów elektrycznych ciepła wysoki  
parametr czynnika grzewczego jest przy-
gotowywany podczas obwiązywania 
tańszej taryfy energetycznej. Następnie 
zgromadzone ciepło jest wykorzystywa-
ne w  czasie, kiedy stawka za kWh jest 
wyższa. W przypadku pomp ciepła od-
powiednio dobrany bufor ogranicza czę-
stotliwość załączania się urządzenia.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ  
WYBIERAJĄC WYMIENNIK?
Wybór odpowiedniego wymiennika 
c.w.u. jest uzależniony od wielu czynni-
ków. Z pewnością jednym z najważniej-
szych jest dobór zbiornika o odpowied-
niej pojemności. Z  reguły pojemność 
wymiennika ustala instalator na podsta-
wie mocy źródła ciepła i przewidywane-
go rozbioru wody. Wciąż rosnącą popu-
larnością cieszą się zbiorniki pionowe. 
W  przeciwieństwie do poziomych, wy-
mienniki pionowe lepiej współpracują 
z  nowoczesnymi źródłami ciepła. Cha-
rakteryzują się szybszym czasem nagrze-
wania, większym komfortem i ekonomi-
ką eksploatacji.

Podczas wyboru zbiornika należy zwró-
cić uwagę na jakość jego wykonania. 
Zbiorniki najwyższej jakości są wyko-
nane z  wyselekcjonowanych gatunków 
stali, a  każde urządzenie przechodzi test 
szczelności nim trafi na rynek. Ponadto 
warstwa emaliowanej powłoki powinna 
mieć odpowiednią grubość – to gwaran-

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY INSTALACYJNE

�	niewłaściwy dobór pojemności 
zasobnika c.w.u. Niewystarczająca 
pojemność lub zbyt duży zbiornik 
sprawia, że praca instalacji będzie 
mniej komfortowa dla użytkowników 
lub droższa w eksploatacji,

�	brak montażu zaworów bezpieczeń-
stwa,

�	montaż armatury pomiędzy zbiorni-
kiem, a zaworem bezpieczeństwa,

�	w przypadku podgrzewaczy przepły-
wowych nieodpowiednio dobrana moc 
ma bezpośredni wpływ na zmniejszony 
komfort użytkowania instalacji.

cja zabezpieczenia antykorozyjnego naj-
wyższej jakości. Ważna jest również klasa 
energetyczna zbiornika. Dobra izolacja 
o odpowiedniej grubości ogranicza straty 
ciepła nawet o kilkadziesiąt procent.

EKSPLOATACJA ZBIORNIKÓW  
NA WODĘ
Zbiorniki na wodę wyposażone są w ano-
dy magnezowe. Obecnie anody znajdują 
się praktycznie we wszystkich emaliowa-
nych urządzeniach dostępnych na rynku. 
Zadaniem anody jest ochrona przed ko-
rozją elektrochemiczną. Magnez blokuje 
korozję materiału, z  którego wykonany 
jest zbiornik. Anoda z czasem ulega roz-
puszczeniu, dlatego warto pamiętać o jej 
okresowej wymianie. Kontrola stanu 
anody powinna odbywać się co 12 mie-
sięcy, a jej wymiana – nie rzadziej niż raz 
na 18 miesięcy. W przypadku większości 
producentów pozwala to na zachowanie 
pełnego okresu gwarancji.

Rys. Zasobnik c.w.u.

Rys. Wymienniki
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OPINIE WYKONAWCÓW 

1. Nie potrzebuje ogłaszać się w  pra-
sie, ani w  internecie. Jakość wykona-
nych prac jest jego najlepszą reklamą. 
Najwięcej prac realizuje na rzecz in-
westorów indywidualnych w  nowo bu-
dowanych domach jednorodzinnych. 
A  każdy klient to nowe, inne zlecenie 
wymagające indywidualnego podejścia 
do proponowanego rozwiązania i  za-
kresu prac.
Pan Paweł Biały – instalator z Oleśnicy, 
od 10 lat zajmuje się wykonawstwem in-
stalacji: centralnego ogrzewania (kom-
pletnych wraz z  kotłownią), wodnych, 
kanalizacyjnych i  gazowych. Podczas 
prac poradzi sobie z  każdym proble-
mem.

Na placach budowy czy remontów życie 
potrafi zaskakiwać, decyduje więc prak-
tyka, ale bez mocnego podkładu wiedzy 
teoretycznej specjalistą robót instala-
cyjnych jeszcze nikt nie został. Jest tyle 
urządzeń, skomplikowanych systemów, 
nowości, że dokształcanie, szkolenia są 
absolutnie konieczne. Pan Paweł zawsze 
znajduje czas na szkolenia z  najlepszy-
mi producentami urządzeń dla kotłow-
ni i  szeroko rozumianych systemów 
ogrzewania, organizowanych przez PSB 
MRÓWKA – Dolmat.

INSTALATOR W GRZE O CZAS,  
W JAKIM BUDOWANE SĄ DOMY

2. Oleśnica to miasto wież i róż. Najstar-
sza zachowana wieża gotycka stanowiła 
w  XIII wieku element obronny grodu 
Piastów Oleśnickich. Dziś jest, oczywi-
ście, cennym zabytkiem. A róże – tysiące 
kwiatów w samym centrum miasta przy-
ciągają kolorami i zapachami każdego kto 
lubi piękno natury. 
Z  Oleśnicy do Wrocławia jedzie się S8 
około 30 minut, co ma i takie znaczenie, 
że wielu mieszkańców znajduje pracę 
w stolicy Dolnego Śląska. Zarazem coraz 
więcej wrocławian przeprowadza się tu-
taj, cena metra kwadratowego mieszkania 
w Oleśnicy jest zdecydowanie niższa niż 
we Wrocławiu.
W  tym momencie pojawia się temat lo-
kalnego rynku budowlanego, w skali po-
wiatu, ale często sięgającego dalej. W nie-
formalnym rankingu 30 dolnośląskich 
powiatów oleśnicki – w 2019 r. szósty pod 
względem liczby ludności (ponad 107 tys. 
mieszkańców), w  kategorii pozwoleń na 
budowę mieszkań w budownictwie indy-
widualnym znalazł się na miejscu dru-
gim (wydano pozwolenia na budowę 545 
mieszkań). 
Pan Paweł większość zleceń otrzymuje od 
oleśniczan i  mieszkańców okolicznych 
gmin, ale zdarza się, że ma klientów we 
Wrocławiu.

Reporter Głosu PSB musi zapytać, jak 
pandemia COVID-19 wpłynęła na za-
potrzebowanie na inwestycje i  remonty, 
zwłaszcza te, w  których specjalizuje się 
pan Paweł. Czy rynek się skurczył? Jeśli 
tak, to jak bardzo? Mój rozmówca ucina 
takie spekulacje – w  mojej pracy nic się 
nie zmieniło, mam tylu klientów co za-
wsze. Mogę pracować na okrągło, a  i  tak 
nie zaspokoję potrzeb wszystkich chętnych 
do składania zleceń.

3. Jesteśmy na placu budowy domu o po-
wierzchni użytkowej 300 m2 mieszkania 
i  punktu usługowego. Ostatni etap prac 
w  kotłowni obejmuje wiele czynności, 
m.in.: sprawdzenie poprawności pod-
łączeń, odpowietrzenie instalacji, regu-
lacje. Jeśli wszystko gra, będzie można 
oddać użytkownikowi kotłownię do 
eksploatacji, przeszkolić tak, żeby mógł 
prawidłowo ją obsługiwać i  korzystać 
z mediów.
Kotłownia to jedno z głównych, technicz-
nych pomieszczeń w  budynku. W  każ-
dej mamy urządzenia współpracujące 
ze sobą, wręcz sprzężone. Zasadnicze, 
jak kocioł, grupy pompowe, zmiękczacz 
wody, sterowniki. I  dziesiątki drobnych 
elementów. Instalator jest z  reguły pyta-
ny, jakie urządzenia najlepiej sprawdzą 
się w  danym obiekcie. Doradza, biorąc 
pod uwagę wiele różnych okoliczności, 
zawsze jednak zaczyna odpowiedź od po-
stawienia swojego pytania: jakie potrze-
by użytkownika kotłownia i  cały system 
ogrzewania i  ciepła ma spełniać. Urzą-
dzenia trzeba dobierać tak, żeby inwestor 
nie przeinwestował, i  żeby zakupiony 
przez niego system, czy systemy, zwrócił 
się w kosztach eksploatacji przed końcem 
swojego życia technicznego.
Zalety nowoczesnych kotłów gazowych 
i  pomp ciepła do ogrzewania domu, 
energooszczędnych urządzeń do pod-
grzewania wody (przepływowe i  pojem-
nościowe, wymienniki c.w.u., bufory 
c.o., zbiorniki na wodę) oraz kominków 
do ogrzewania domu omawiają w  arty-
kułach technicznych w dziale Temat nu-
meru eksperci Ferroli, Kospel i Parkanex. 
Na www.grupapsb.com.pl, znajdziemy te 
firmy w  wykazie kilkudziesięciu innych 

Radosław Kubicki – kierownik sklepu PSB MRÓWKA - Dolmat, Przemysław Bednarski – kierownik 
działu instalacje oraz Paweł Biały – instalator z Oleśnicy.

Fotoreportaż
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dostawców wyrobów i  całych systemów 
do ogrzewania pomieszczeń i wody.

4. Instalator każdą czynność musi wyko-
nać dobrze, starannie, zgodnie z instruk-
cjami producentów. Każdą w  określonej 
kolejności. Panu Pawłowi montaż kot-
łowni, takiej jak ta, w której robiłem zdję-
cia, zajmuje około 3 dni. Ale czas innych 
czynności związanych z  rozprowadze-
niem ciepła i wody liczy się w tygodniach. 
W takim domu jak ten, z systemem wod-

Pan Paweł Biały od lat zaopatruje się w PSB MRÓWKA – Dolmat w  Oleśnicy, 
będącej akcjonariuszem Grupy PSB.
Dolmat działa od 2004 r. Obecnie zatrudnia 53 osoby. W swojej głównej siedzi-
bie firma dysponuje sklepem standardu PSB Mrówka: hala sprzedażowa 1800 m2 

+ ogród 900 m2. Drugi oddzielny obiekt to magazyn ciężkich materiałów budow-
lanych z utwardzonym placem składowym 10 tys. m2.
Największe grupy produktów w sprzedaży ogółem to: instalacje, narzędzia, ściany, 
stropy i kominy oraz artykuły ogrodowe. Dolmat zakupy realizuje w 70% poprzez 
centralę Grupy PSB.
W  ramach dodatkowej działalności deweloperskiej Dolmat zrealizował budynki 
wielorodzinne w Oleśnicy, osiedle budynków wielorodzinnych we Wrocławiu oraz 
osiedle domów jednorodzinnych w Spalicach k. Oleśnicy. Aktualnie realizuje bu-
dowę osiedla budynków wielorodzinnych w Oleśnicy.

Mirosław Ziach

Przygotowanie rur i kształtek do montażu.

Podłączanie zmiękczacza wody.

nego ogrzewania podłogowego, trzeba po-
łożyć 1200 metrów bieżących rur.
Pytam wprost właśnie o  czas, w  jakim 
instalator realizuje wyposażenie obiektu 
w instalacje ogrzewania. Czy w ostatnich 
latach potrzeba tego czasu mniej, czy 
więcej niż kiedyś? Jeśli TAK – co wpły-
wa na możliwość przyspieszenia prac? 
Nowoczesne rozwiązania techniczne, 
innowacje stosowane w  wyrobach? Czy 
doskonalsze narzędzia? Może inne czyn-
niki?
Według pana Pawła można długo wy-
mieniać, ważne jest przy tym jak głęboko 
sięgnie się w historię. – Kiedyś w naszym 
fachu nie obyło się bez lutowania i  spa-
wania. Czynności nieprzyjemne, czasem 
niebezpieczne. Dziś mamy zaciskarki elek-
tryczne, w  tym akumulatorowe. Wpraw-
dzie niektóre kosztują kilka tysięcy złotych, 
ale oszczędza się przede wszystkim czas. 
Baterie litowe stosowane w  takich narzę-
dziach ładują się w 20 minut, przy starych 
typach baterii ich ładowanie zajmowało 
godziny. Praca z  kształtkami miedzia-
nymi do łączenia rur, z  zastosowaniem 
elektrycznej zaciskarki gwarantuje, że nie 
popełni się błędów, zdarzających się, gdy 
musieliśmy korzystać z lutownic. 
Kiedyś rury pex i  izolacje były oddziel-
nie. Obecnie stosuje się powszechnie rurę 
w  izolacji, nie tracąc czasu na jej izolo-
wanie. Rura i izolacja kupione oddzielnie 
są wprawdzie tańsze od rury fabrycznie 
zaizolowanej, ale oszczędność czasu insta-
latora, gdy zastosuje nowoczesne rozwią-
zanie sięga około 30%. Powszechnie uży-
wamy rozwijaki do rur pex ogrzewania 
podłogowego. Biorąc pod uwagę, że takie 
rury kupuje się w pętlach po 600 metrów 
bieżących, oszczędność czasu przy ich roz-
wijaniu jest niesamowita. Na 10 domków, 
w 8 jest ogrzewanie podłogowe. 

Powszechnie stosowane są wielofunkcyjne 
laserowe narzędzia budowlane i  kamery 
inspekcyjne. Dzięki specjalnym budowla-
nym odkurzaczom praca jest czystsza, nie 
ma kurzu i brudu. 
Te i  inne nowoczesne rozwiązania spra-
wiają, że można na spokojnie, etapami 
zrealizować instalację wod-kan, gaz, c.o. 
w  domku jednorodzinnym powiedzmy 
w  2,5 tygodnia, co jeszcze 7–8 lat temu 
zajmowało miesiąc.

Sprawdzanie szczelności wykonanej instalacji.

Sprawdzanie kamerą inspekcyjną przewodów 
spalinowych.

Odpowietrzanie instalacji.
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https://www.modeco-expert.com/

Nowy system elektronarzędzi akumu-
latorowych Modeco Expert sprawdzi 
się w  wykonywaniu zarówno prostych, 
jak i  zaawansowanych prac budowla-
nych czy remontowych. W  jego skład 
wchodzi łącznie 16 produktów stano-

SYSTEM ELEKTRONARZĘDZI  
AKUMULATOROWYCH  
LI-ION 18V MODECO EXPERT
wiących nieodzowny element wypo-
sażenia warsztatu każdego majsterko-
wicza i rzemieślnika. Marka proponuje 
kilka gotowych zestawów elektronarzę-
dzi i akcesoriów, ale można kupić także 
pojedyncze maszyny i  akumulatory, by 
skonfigurować zestaw dobrany do indy-
widualnych potrzeb użytkownika. 

Dostępne zestawy elektronarzędzi:
�	lekka i mocna wiertarko-wkrętarka 

z akumulatorem i szybką ładowarką – 
MN-91-136,

�	mocna wiertarko-wkrętarka  
z 2 akumulatorami i szybką łado- 
warką – MN-91-137,

�	mocna wiertarko-wkrętarka z uda-
rem, 2 akumulatorami i szybką 
ładowarką – MN-91-138.

NOWOŚĆ 

Wśród pozostałych elektronarzędzi 
systemu znajdują się: zakrętarka uda-
rowa, klucz udarowy, dwie młotowier-
tarki, szlifierka kątowa, pilarka tarczowa, 
pilarka szablowa i  wyrzynarka. Zestaw 
uzupełnia ładowarka oraz cztery akumu-
latory, kompatybilne ze wszystkimi elek-
tronarzędziami systemu. 

Modeco System 18 V to:
�	jeden typ akumulatora do wszystkich 

urządzeń,
�	możliwość  indywidualnego skonfigu-

rowania zestawu,
�	wytrzymałe, wysokiej jakości, bez-

pieczne i zwiększające efektywność 
pracy urządzenia.

Skonfiguruj zestaw, jaki tylko chcesz!

TECHNOLOGIE I PRODUKTY
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JAK PORADZIĆ SOBIE Z NISKĄ  
TEMPERATURĄ W MIEJSCU PRACY?
Z pomocą budowlańcom i mechanikom 
przychodzą mobilne systemy ogrzewa-
nia w postaci różnego rodzaju piecyków 
i grzejników. W ostatnich latach pojawi-
ło się jednak nowe technologiczne roz-
wiązanie w  tym segmencie, czyli stale 
zyskujące na popularności promienniki 
ciepła. Z uwagi na ich skuteczność i wy-
sokie parametry użytkowe, znalazły one 
zastosowanie nie tylko w  budowlance 
i remontach, ale także w branży HoRe-
Ca czy użytku domowym. 

WYDAJNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Efektywność, a tym samym oszczędność, 
jest dla większości z nas najważniejszym 
czynnikiem, na który zwracamy uwagę 
przy wyborze sprzętu do pracy. Dla wielu 
wręcz jedynym, przesądzającym o zaku-
pie argumentem. 
Aby zrozumieć na czym polega innowa-
cyjność promienników, opartych o  tech-
nologię grzania w  postaci lamp emitu-
jących podczerwień (golden halogen 
lamp), w stosunku do tradycyjnych grzej-
ników, wyposażonych w aluminiowy bądź 
ceramiczny element grzewczy, trzeba so-
bie uzmysłowić zasadniczą różnicę w spo-
sobie ich działania.
Tradycyjne grzejniki wytwarzają ciepło 
bezpośrednio w  miejscu, gdzie są usta-
wione. Dokładnie rzecz biorąc, element 
grzewczy rozgrzewa się do bardzo wyso-
kiej temperatury, ogrzewając powietrze 
wokół siebie. Promienniki nagrzewają 
nie tylko samo powietrze, a  obiekty 
znajdujące się w  ich polu działania. 
Specjalna lampa przetwarza energię 
elektryczną w  ciepło, emitowane za 
pomocą promieniowania podczerwo-
nego. W  praktyce powoduje to uczucie 

ŚWIATŁO CZERWONE BARDZIEJ 
ZIELONE – CZYLI NOWOCZESNE 
SYSTEMY OGRZEWANIA

z  tradycyjnymi grzejnikami.* To bardzo 
duża zaleta, szczególnie biorąc pod uwa-
gę rosnące ceny prądu oraz zyskujący na 
sile, związany z ekologią trend na oszczę-
dzanie energii elektrycznej. 
Ważnym atutem jest też natychmiastowy 
efekt, który pozwalają uzyskać promien-
niki podczerwieni. Lampa wytwarza 
ciepło od razu, bezpośrednio po jej włą-
czeniu. Nie ma więc potrzeby czekania, 
aż urządzenie się nagrzeje lub pokój wy-
pełni się gorącym powietrzem. Lampy te 
znakomicie sprawdzą się także w  przy-
padku osuszania konkretnych przestrze-
ni (wystarczy wycelować światło w pożą-
dane miejsce) czy dogrzania stanowiska 
pracy w warsztacie. Mury nagrzewane są 
poprzez fale podczerwieni, dzięki cze-
mu cała wilgoć znajdująca się wewnątrz, 
przemieszcza się w kierunku ogrzewanej 
powierzchni i  umożliwia całkowite osu-
szenie ściany.
Również w zakresie kultury pracy nowo-
czesna technologia zyskuje zdecydowaną 
przewagę. Ciche działanie, brak emisji 
niepożądanych gazów i zapachów, mo-
bilność i prostota montażu – wszystkie te 
atuty sprawiają, że coraz więcej osób sięga 
po „podczerwień” jako element grzewczy.
Pozostaje pytanie o koszt nowoczesnych 
rozwiązań. I  tutaj niespodzianka – ceny 
promienników nie różnią się znacznie 
od wykonanych w  starszej technologii 
profesjonalnych nagrzewnic. Stąd wyda-
wać się może, że w perspektywie kilku lat 
promienniki podczerwieni staną się do-
minującym rozwiązaniem w warsztatach 
i na placach budowy.

Zbliżający się sezon jesienno-zimowy dla wielu warsztatów i ekip budowlanych oznacza prob-
lem w postaci utrzymania odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Mimo że zimy w na-
szym kraju są coraz łagodniejsze, praca w pomieszczeniu, w którym temperatura spada poniżej 
15 stopni Celsjusza, staje się nieprzyjemna i mało efektywna. Co więcej, niektóre materiały 
budowlane wymagają odpowiednio wysokiej temperatury schnięcia lub ich ekspozycja na mróz 
może spowodować trwałe uszkodzenie. 

www.grupatopex.com

––––––––
* dane z badań przeprowadzonych w labora-
toriach Grupy Topex

przyjemnego i zdrowego ciepła, takiego, 
jakie czujemy podczas przebywania na 
słońcu. Sprawność przetwarzanej ener-
gii elektrycznej przez lampy dochodzi 
do 98%, co powoduje obniżenie zuży-
cia energii nawet o 65% w porównaniu 
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Jesienno-zimowy katalog produktowy 
Lahti Pro to obszerna publikacja. Liczy 
aż 144 strony i bardzo dobrze prezentuje 
i opisuje ubrania idealnie dobrane do ty-
powej dla tej pory roku aury.

BLUZY I KURTKI
We wrześniu asortyment ubrań Lahti Pro 
wzbogaciły nowe wzory bluz i polarów. 
Oferta tych ostatnich rozbudowana zo-
stała o nowe wersje kolorystyczne: szarą 
(L40137) i  granatową (L40138). Intere-
sujące nowości pojawiły się także w gru-
pie popularnych bluz. Do oferty dołą-
czyły dwa modele melanżowych bluz 
z kapturem L40134 i L40135. Uszyto je 
z  ciekawie prezentującego się materia-
łu, który powstaje z  mieszanki włókien 
o różnym nasyceniu koloru. Do wyboru 
mamy odcień czerwony i szary.

Równie atrakcyjnie i modnie prezentuje 
się ocieplana bluza L40136. To propozy-
cja idealna na chłodniejsze dni. Wyróż-
nia ją wojskowa, zielona stylistyka oraz 
bardzo wysokiej jakości tkanina. Warto 
również zaznaczyć, że wierzchnia część 
bluzy zabezpieczona została impregna-
tem AC. 
W militarnej konwencji rozszerzona zo-
stała również rodzina kurtek softshell. 
Stało się tak za sprawą modelu L40932. 
Nowością jest zastosowanie materiału 
camouflage.

SPODNIE
Soft-shell L40932 jest znakomitym uzu-
pełnieniem dla nowych spodni robo-
czych typu bojówki moro oznaczonych 
jako L40519. Wykonane one są z bardzo 
wytrzymałej tkaniny typu rip-stop. 
Spodnie, wyposażone zostały w  liczne 
praktyczne kieszenie i  inne udogodnie-
nia stworzone z myślą o wygodzie użyt-
kowania.

NOWOŚCI LAHTI PRO

Marka Lahti Pro już od kilku lat wyznacza trendy w sposobie ubierania się profesjonali-
stów. Wiosną i jesienią wprowadza do sprzedaży nowe modele ubrań i butów roboczych. 
Pierwsze dni września to czas kiedy na rynku zadebiutuje kolekcja jesień-zima.  
Prezentujemy najciekawsze nowości.

Jesienią tego roku asortyment spodni 
roboczych Lahti Pro zostanie powięk-
szony o  dwa nowe modele dżinsów. 
Pierwszy z  nich L40517 to odpowiedź 
marki na liczne głosy użytkowników, 
którzy sugerowali, aby do sprzedaży 
wprowadzić spodnie dżinsowe koloru 
czarnego. Natomiast spodnie L40518 to 
zupełnie nowa propozycja. Wykonane są 
z materiału o niższej gramaturze i w nie-
co innej konwencji. Zapewniają wysoki 
komfort użytkowania, a  ich atutem jest 
atrakcyjna cena.

WIĘCEJ NOWOŚCI 
Wszystkich zainteresowanych nowymi 
propozycjami Lahti Pro na nadchodzą-

cy sezon jesienno-zimowy odsyłamy do 
wersji elektronicznej katalogu jesień-
-zima. Można go przeglądać na urządze-
niach mobilnych i  komputerach. Wy-
dawnictwo dostępne jest pod adresem: 
https://www.gazetka.lahtipro.pl/. Prze-
glądając publikację polecamy zwrócić  
uwagę na wszystkie oznaczone no-
wości, a  jest ich w katalogu ponad 30.  
Wszystkie są szczegółowo opisane. 
Z  wydawnictwem warto się zapoznać, 
ponieważ na jego łamach znajdują  
się liczne zdjęcia aranżacyjne, któ-
re mogą być podpowiedzią jak łączyć  
ze sobą poszczególne części gardero-
by, aby uzyskać jak najlepszy wizualnie 
efekt.

gazetka.lahtipro.pl
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JAKI GONT BITUMICZNY WYBRAĆ? 
Wybierając gont bitumiczny należy zwró-
cić uwagę nie tylko na estetykę, trwałość, 
kwestię montażu oraz na pielęgnację 
w trakcie użytkowania. Podstawową kwe-
stią jest jakość bitumu, w  którym zanu-
rzona jest wkładka nośna. Wysoką jakość 
i wieloletnią gwarancję produktu oferuje 
marka Matizol, której właścicielem jest 
firma Selena. 
Gonty bitumiczne Matizol wykonane 
są z osnowy nośnej (rdzenia) w posta-
ci welonu szklanego pokrytego z  obu 
stron bitumiczną warstwą powłokową. 
Na wierzchu znajduje się barwiona po-
sypka. Na spodniej stronie producent za-
stosował masę asfaltową zamiast posypki 
piaskowej, dzięki czemu gont osiąga bar-
dzo dobrą izolacyjność termiczną oraz 
akustyczną, a  także wykazuje bardzo 
dobre właściwości klejące, zapewniając 
sklejanie się poszczególnych warstw po-
krycia na całej powierzchni dachu. Gont 
jest odporny na promieniowanie UV 
– nie blaknie pod wpływem promieni 
słonecznych. Dzięki temu nie wymaga 
specjalnej pielęgnacji i konserwacji. Dłu-
goletnia trwałość poparta jest 10-letnią 
gwarancją (Gonty Matizol) i  15-letnią 
gwarancją (Gonty Matizol MAX).
Gonty marki Matizol, a w szczególno-
ści Matizol Max wyróżniają się:
– bogatą kolorystyką – poprzez zasto-

sowanie różnobarwnych posypek: 
zieleń, brąz, grafit, czerwony,

– różnymi kształtami: heksagonalny, 
prostokąt, karpiówka,

– wydłużonym okresem eksploatacji 
dzięki większej zawartości bitumu. 

JAK UKŁADAĆ GONT BITUMICZNY 
MATIZOL? 
Układanie gontu bitumicznego jest bar-
dzo proste. Montaż nie wymaga użycia 
specjalistycznego sprzętu – odbywa się 

GONT BITUMICZNY NA DACH DOMU

poprzez przybicie dachówek gwoź-
dziami do podłoża. Ważne, aby sposób 
montażu pokrycia (jakość podłoża, wy-
konanie obróbek, staranność wykonania 
samego gontu) dostosować do wymogów 
producenta, co zapewni gwarancję jego 
trwałości.  
Aby ułożyć gont bitumiczny Matizol, na-
leży odpowiednio przygotować podłoże 
oraz wykonać wszelkie niezbędne obrób-
ki blacharskie. Najlepsze podłoże pod 
gont to płyty OSB, które są równe, sta-
bilne i odporne na wilgoć. Deski powin-
ny być równej wielkości i  oczyszczone 
z pyłu, kurzu i innych zabrudzeń. Na de-
skowaniu należy zamontować warstwę 
podkładową – papę na welonie szkla-
nym lub membranę dachową, np. Mati-
zol. Następnie trzeba przejść do układa-
nia gontów bitumicznych. Krycie należy 
rozpocząć od okapu, a  pas startowy za-
montować noskami ku górze. Następ-
ny pas gontów ułożyć w taki sposób, by 
dolna krawędź nosków pokrywała się 
z  dolną krawędzią gontów ułożonych 
noskami ku górze, a  jednocześnie była 
przesunięta o połowę modułu w stosun-
ku do pasa startowego. Każdą następną 
warstwę gontów należy układać też w ten 
sposób – z przesunięciem o połowę. Pasy 
gontów układa się do samej kalenicy, 
a wystające ponad nią fragmenty należy 
odciąć. Do montażu nie można używać 
zszywek ani wkrętów, tylko ocynko-
wanych gwoździ papowych (pierście-
niowych lub skrętnych z  dużym łbem). 
Na dachach o dużych spadkach możesz 
dodatkowo zastosować klej do gontów 
bitumicznych MATISOL. 

Nie można zapomnieć o  wykonaniu 
prawidłowej wentylacji dachu. Wen-
tylacja zapewnia właściwą cyrkulację 
powietrza pod pokryciem dachowym 
i  zapobiega powstawaniu wilgoci.  
Dlatego pomiędzy warstwą izolacji  
termicznej a  deskowaniem należy zo-
stawić pustkę wentylacyjną o wielkości 
ok. 4 cm. Dodatkowo w  okapie i  kale-
nicy trzeba wykonać otwory wlotowe 
i wylotowe. 

NA JAKICH DACHACH STOSOWAĆ  
GONT BITUMICZNY? 
Gonty Matizol ze względu na wysoką 
odporność na spływanie są idealnym 
pokryciem na dachy skośne (o  kącie 
nachylenia 12–75°) na domach jedno-
rodzinnych, wielorodzinnych, a  także 
budynkach przemysłowych. Możesz po-
łożyć gont także na dachu płaskim.
Dzięki dużej elastyczności gontów moż-
na je z powodzeniem stosować na dachy 
o  skomplikowanej formie, z  wieloma 
załamaniami połaci, wieżyczkami czy 
lukarnami. 

WYMIANA STAREGO POKRYCIA  
DACHOWEGO NA GONT BITUMICZNY 
Gont bitumiczny sprawdzi się przy re-
nowacji starego dachu – ze względu  
na łatwość montażu i małą wagę, która 
nie obciąży więźby dachowej. Gonty 
Matizol możesz układać na stary gont, 
pod warunkiem, że stare pokrycie  
dachowe nie jest zniszczone i  zawil-
gocone. W  przeciwnym razie należy  
je usunąć przed montażem nowego  
gontu.  

www.matizol.pl     www.selena.pl

WYBIERZ NOWOCZESNY DACH DLA TWOJEGO 
DOMU!

Gont bitumiczny cieszy się dużym 
uznaniem na rynku. To idealny ma-
teriał dla osób szukających nowoczes-
nego i  estetycznego pokrycia dacho-
wego lub chcących wymienić dach bez 
obciążania więźby dachowej.
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O zaletach podłóg laminowanych można 
powiedzieć wiele. Są bardzo praktyczne, 
bezproblemowe w  codziennym użytko-
waniu. Nie wymagają żadnych wyjątko-
wych zabiegów podczas czyszczenia ani 
specjalistycznej pielęgnacji. Można je sto-
sować w praktycznie każdym pomieszcze-
niu, także w przestrzeniach użyteczności 
publicznej. Są idealnym rozwiązaniem dla 
tych, którzy nie lubią czekać – szeroka do-
stępność, duży wybór i  łatwość montażu 
sprawia, że nie tracimy czasu na nużące 
poszukiwania i  nie jesteśmy zależni od 
dostępności fachowców. Z ułożeniem do-
brych paneli poradzi sobie każdy. 

SWISS KRONO. Znajdziemy tu propo-
zycje z  bardziej wyrazistym rysunkiem 
drewna, jak i  rozwiązania dla ceniących 
sobie spokojniejszy charakter podłogi. 
Nie zabraknie także chłodniejszych od-
cieni, które wciąż mają wielu entuzjastów. 
Większość nowych wzorów ma także wy-
razistą V-fugę, która podkreśla format 
desek i sprawia, że panele jeszcze wierniej 
naśladują naturę. 

PIĘKNO W NOWYM FORMACIE
To nie koniec nawiązań do aktualnych 
trendów. Dwie spośród nowości SWISS 
KRONO wyróżnia nietypowy format 
szerokich desek. Dąb Halifax i  Dąb  
Madryt mają ponad 24 cm szerokości. 
To sprawia, że powierzchnia, na której się 
znajdą, optycznie się powiększy. Pozwala 
to uzyskać efekt przestronnego wnętrza 
nawet przy mniejszym metrażu. Panele 
o większym formacie są także prostsze do 
ułożenia.
Kiedy mamy do dyspozycji dobre roz-
wiązania, największe wyzwanie przed 
którym stoimy, to określenie włas- 
nych oczekiwań odnośnie podłogi.  
Pomóc w  tym mogą nowoczesne na-
rzędzia internetowe, dostępne na stro-
nie www.swisskrono.pl np. pomocnik 
w wyborze podłogi do własnego wnętrza 
https://www.swisskrono.pl/wybierz-
podloge.

NOWOŚCI wśród podłóg  
laminowanych SWISS KRONO  
– idealne połączenie funkcjonalności i estetyki
Panele laminowane są na rynku od wielu lat, mimo to ich producenci nieustannie je dopra-
cowują. SWISS KRONO oferuje dziewięć nowych, ciekawych propozycji kolorystycznych – 
podłóg nie tylko wpisujących się w obecne wnętrzarskie trendy, ale i z charakterem.

PARAMETRY Dekor  
górny NAZWA FORMAT Indeks Struk-

tura szt./pal M2 v-fuga

7 MM AC4 4606 Dąb Cobe
8x193x1380

79LG WG 600 159,780
8 MM AC4 4600 Dąb Sapporo 89LG WG 540 143,824
8 MM AC4 V-FUGA 4925 Dąb Veracruz

8x193x1380
89LG OW 504 134,235 V

8 MM AC4 V-FUGA 4557 Dąb Tuluza 87GR WA 504 134,235 V
8 MM AC4 V-FUGA 4556 Dąb Girono 80GR WA 504 134,235 V
SZEROKA DESKA 
8 MM AC 4 

4558 Dąb Halifax
8x244x1380

82LG WA 378 127,278 V
4559 Dąb Madryt 82LG WA 378 127,278 V

PROMO AC5 V-fuga 3523 Dąb Costa
8x193x1380

89LM OW 504 134,253 V
PROMO AC5 V-fuga 4705 Dąb Lagos 89LG OW 540 146,824 V

JAKOŚĆ JEST ZAWSZE W MODZIE
Jeśli w  designie można mówić o  jakimś 
ponadczasowym trendzie, to z pewnością 
będzie nacisk na trwałość rozwiązań. Wy-
soka jakość nigdy nie traci na znaczeniu. 
I  w  tej konkurencji panele laminowane 
świetnie sobie radzą. Jednym z  popular-
niejszych wyznaczników wytrzymałości 
paneli jest klasa ścieralności AC – im 
wyższa, tym trwalsza jest podłoga. Naj-
lepsze rozwiązania osiągają w  teście Ta-
bera, który bada ten parametr, klasy 4 i 5. 
Dla użytkownika takie oznaczenie jest 
najlepszym sygnałem, że wybiera podło-
gę, które będzie mu towarzyszyć długie 
lata. Jakość wykonania to karta, na którą 
postawili designerzy SWISS KRONO – 
dlatego wszystkie nowe propozycje tej 
marki dla sieci PSB występują w dwóch 
najwyższych klasach ścieralności. 

DĄB – NIEKWESTIONOWANY  
KRÓL PODŁÓG
Od kilku sezonów w polskich wnętrzach 
dominują wzory dębowe – w  wydaniu 
nie tylko naturalnym, ciepłym, żywym, 
ale także jaśniejszym – przypominają-
cym surową deskę. Taka stylistyka jest 
bardzo uniwersalna – podłogi w  dębo-
wych odcieniach sprawdzą się zarówno 
w nowoczesnych, jak i bardziej tradycyj-
nych aranżacjach. Takie właśnie deko-
ry dominują wśród dziewięciu nowości 
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Inwestycje w sieci PSB

TRZEBNICA (woj. dolnośląskie) 
– otwarcie sklepu miało miejsce 29.09.2020 r.,
– inwestorem jest firma MB Szostak,
– powierzchnia handlowa wynosi 1650 m2  

+ ogród zewnętrzny 300 m2,
– klientów obsługuje 23-osobowa załoga.

KROTOSZYN (woj. wielkopolskie)
– otwarcie marketu Mrówka odbyło się 27.08.2020 r.,
– właścicielem jest firma FERRUM,
– powierzchnia handlowa sklepu wynosi 1850 m2 + ogród zewnętrzy 350 m2,
– w markecie pracuje 25 osób.

NOWOGARD (woj. zachodniopomorskie)
– otwarcie Marketu Budowlanego PSB odbyło się 7.08.2020 r.,
– inwestorem jest firma MARBUD,
– powierzchnia handlowa liczy 3000 m2 + ogród zewnętrzny 

1500 m2 .

W sierpniu 2020 r. zostały otwarte 2 sklepy PSB 
Mrówka w Trzebnicy i Krotoszynie, tym samym 
powiększając sieć do 320 placówek w Polsce.  
Został również otwarty Market Budowlany PSB 
w Nowogardzie. Ze względu na koronawirusa 
wiele inwestycji nie zostało zrealizowanych na 
czas i zostały przesunięte na późniejszy termin.

78 dostawców i  236 partnerów Grupy 
PSB, w  dniach 8 i  9 września br., nie 
ruszając się z  biura zawarło bizneso-
we kontrakty na materiały budowlane 
oraz towary dla domu i  ogrodu warte 
135 mln zł. 

W nowej, pionierskiej formule targów, 
PSB połączyło elementy giełdy towa-
rowej, targów tradycyjnych, sklepu 
internetowego i komunikatora interne-
towego. Dzięki temu udało się przepro-
wadzić pierwsze w Polsce targi branżo-
we on-line!

Pierwsze w Polsce wielkie  
targi branżowe on-line

Dotychczasowe edycje targów odbywały 
się w  przestronnych halach wystawien-
niczych lub salach hotelowych. Tym 
razem, podczas VI Jesiennych Targów 
Grupy PSB, dzięki zastosowaniu wielu 
rozwiązań informatycznych, w  okresie 
pandemii, partnerzy Grupy PSB mo-
gli przeprowadzić negocjacje handlowe 
z dostawcami, zaś dostawcy mogli zapre-
zentować swój asortyment (także nowoś-
ci) oraz oferty sprzedaży bezpośrednio 
ze swoich biur. Wymagało to stworzenia 
innowacyjnej platformy internetowej, 
łączącej wystawców (dostawców Gru-
py) ze zwiedzającymi (partnerami PSB). 
Poprzez platformę planowano harmo-
nogramy spotkań, wystawcy przedsta-
wili oferty targowe, a  negocjacje miały 
miejsce przy wirtualnych stolikach, przy 
których składano też i  akceptowano za-
mówienia targowe. Wszystko automa-
tycznie, on-line.
Nowa formuła Targów PSB przełoży-
ła się na dużo większą frekwencję niż 

we wcześniejszych edycjach. Wszyscy 
uczestnicy Targów zaoszczędzili też, 
i  to aż kilkukrotnie, na kosztach finan-
sowych, nie musieli się przemieszczać, 
tracić pieniędzy na noclegi, marnować 
czasu na „protokolarne” wizyty w ekspo-
zycjach.
Podczas VI Jesiennych Targów Grupy 
PSB zawarto prawie 5000 kontraktów 
na kwotę 135 mln zł. Warto zaznaczyć, 
że w zeszłym roku, bardzo dobrym dla 
budownictwa, zawarto 3400 kontraktów  
o wartości 108 mln zł.
Targi on-line z  pewnością nie zastąpią 
tradycyjnej formuły spotkań Grupy PSB, 
ale w  przyszłości staną się jej istotnym 
uzupełnieniem.

Firma XL Tape prowadzi negocjacje handlowe 
on-line

Firma Selena ustala warunki handlowe on-line



Według danych GUS w I półroczu 2020 r. wydano 122 tys. pozwoleń ogółem na budowę mieszkań, spadek 
o 3,3% w stosunku do I półrocza 2019 r. 
Dla porównania w I pół. 2019 r. wydano 127 tys. pozwoleń ogółem – tj. o 4,1% mniej niż w I pół. 2018.  
Natomiast cały rok 2019 r. przyniósł 266 tys. pozwoleń i odnotowano wzrost pozwoleń o 2,4% w stosunku  
do 2018  r. – wykres 1. 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE  
– ZMIANA TRENDU 

ANALIZY RYNKU

Dla bliższego zobrazowania sektora budownictwa 
mieszkaniowego przedstawiamy dynamiki wyda-
nych pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w ujęciu 
kwartalnym, w latach 2015–2020 – wykres 2.
W dwóch pierwszych kwartałach 2020  r. odwróci-
ły się dynamiki wydanych pozwoleń w stosunku do 
2019 r. W I kw. 2020 r. wystąpił wzrost o prawie 6%, 
zaś w II kw. spadek o ponad 10%. Zaś w I kw. 2019 r. 
odnotowano spadek o prawie 16%, a w II kw. odwrot-
nie wzrost o prawie 8%. Podobna sytuacja do 2020 r. 
była w 2018 r. gdzie I kw. był na plusie, a w drugim 
kw. po raz pierwszy od kilku lat nastąpił spadek wy-
danych pozwoleń na budowę. Wówczas wpływ na to 
miały m.in. podwyżki cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów pracy, wzrost cen surowców, energii, 
paliwa, wzrost cen mieszkań. 
Natomiast początek roku 2020 zapowiadał się cał-
kiem dobrze, niestety w marcu pojawił się koronawi-
rus i wraz z nim spadek pozwoleń na budowę. 
Może jeszcze za wcześnie na jednoznaczny wniosek, 
nie mniej jednak widać już zmianę trendu w sektorze 
mieszkaniowym. 
Czy na tą zmianę trendu będzie miała wpływ liczba 
i wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych?  
Wg Biura Informacji Kredytowej – w lipcu 2020 r. 
banki i SKOK-i udzieliły 17,2 tys. kredytów mieszka-
niowych (wzrost wobec czerwca o 13,4%, zaś w ujęciu 
rok do roku minus aż 22,7%) o wartości 4,7 mld zł 
(wzrost wobec czerwca o 10,5%, a rdr –22,6%). Na-
tomiast narastająco od stycznia do lipca 2020, udzie-
lono 125 tys. kredytów mieszkaniowych (spadek rdr 
–10,4%) o wartości 36 mld zł (spadek rdr –3,7%).
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WYKRES 2. DYNAMIKI  WYDANYCH  POZWOLEŃ  NA  BUDOWĘ  MIESZKAŃ  OGÓŁEM
– WG  KWARTAŁÓW  W  LATACH  2015–2020

9,7

42,8

10,3

-15,8

5,7

16,6

25,4

-6,7

7,8

-10,4

8,8 6,9

-0,005

20,7
12,8

4,3

14,1

-1,3

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 I pół. 2020/2019

I kw. II kw. III kw. IV kw.

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 I pół 2020/2019
12,0 18,3 4,0 2,4 –3,3

WYKRES 1.  LICZBA  WYDANYCH  POZWOLEŃ  NA  BUDOWĘ  MIESZKAŃ  OGÓŁEM
– WG  KWARTAŁÓW  W  LATACH  2015–2020

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

I kw. II kw. III kw. IV kw.



www.rockwool.pl

Bezpieczne i komfortowe poddasze w 1 dzień
Wybór właściwej izolacji na poddaszu ma kluczowe znaczenie – ta 
przestrzeń domu jest najbardziej narażona na działanie żywiołów 
i ekstremalnych temperatur. GRANROCK SUPER w postaci granulatu 
skalnego to nowe rozwiązanie ocieplenia poddasza, które stanowi 
doskonałą alternatywę dla rozwiązań izolacji natryskowych i może być 
stosowane w każdych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
Granulat aplikuje się w technologii nadmuchu, co znacznie skraca czas 
potrzebny do ocieplenia domu. Wełna skalna ROCKWOOL to materiał 
w pełni naturalny – nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ani 
środowiska.

Granulat wełny skalnej 
GRANROCK SUPER jest:
 � niepalny – nie przyczynia się do 
rozwoju pożaru i nie rozprzestrzenia go,

 � odporny – na czynniki biologiczne 
i chemiczne, nie zmienia swoich 
właściwości nawet po 55 latach 
użytkowania,

 � wyciszający – zapewnia doskonałą 
izolację akustyczną Twojego domu,

 � szybki i łatwy w montażu – w ciągu 
zaledwie 1 dnia można zaizolować aż 
100 m2 poddasza i wypełnić wszystkie 
trudno dostępne miejsca, niezależnie 
od pogody i temperatury,

 � naturalny – składa się w 97% ze skały.

GŁOS PSB


