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Ogrzewanie
pod ogowe

Tylko w azience i w korytarzu czy na ca ym parterze? Wodne czy elek-

tryczne? Które jest mniej k opotliwe w uk adaniu, które ta sze w eksplo-

atacji i w konfiguracji z jakim ród em ciep a jest najbardziej ekonomiczne?

Co trzeba bra  pod uwag , planuj c
ogrzewanie pod ogowe?

Ogrzewanie pod ogowe mo na stosowa  tylko w bardzo dobrze ocieplonych pomieszcze-

niach. Moc takiego ogrzewania jest bowiem ograniczona z jednej strony woln  od ume-

blowania powierzchni  pod ogi, z drugiej – temperatur  dotykow , która nie powinna 

przekracza  28°C w pomieszczeniach mieszkalnych i 32°C – w azienkach. Temperatura 

przekraczaj ca te warto ci mo e by  przyczyn  z ego samopoczucia (w szczególno ci puch-

ni cia i bólów nóg), powoduje te  unoszenie si  kurzu. 

Wa ne jest równie  planowane wyko czenie pod ogi, które w znacz cy sposób wp ywa na 

moc ciepln  grzejnika pod ogowego. Orientacyjnie mo na przyj , e z 1 m2 powierzch-

ni grzejnej pod ogi z ok adzin  z p ytek ceramicznych uzyskamy ok. 80 W mocy, a z 1 m2

pod ogi wyko czonej parkietem drewnianym – tylko ok. 40 W.

Jakie s  zalety i wady
ogrzewania pod ogowego?
Zalet  ogrzewania pod ogowego jest zapew-

nienie korzystnego rozk adu temperatury 

w pomieszczeniu: w strefie przebywania lu-

dzi jest najcieplej, pod sufitem – nieco ch od-

niej. Dzi ki temu w ogrzewanych w taki spo-

sób pomieszczeniach mo na bez naruszania 

komfortu cieplnego mieszka ców zmniej-

szy  temperatur  o kilka stopni Celsjusza 

i zredukowa  w ten sposób zu ycie energii 

o 5–10% w stosunku do ogrzewania grzej-

nikowego. 

Ogrzewanie pod ogowe uwalnia pomiesz-

czenia od szpec cych grzejników pod okna-

mi, u atwia urz dzanie wn trz, sprzyja te

uprawie ro lin pokojowych. 

Wad  ogrzewania pod ogowego s  przede 

wszystkim ograniczenia w wyko czeniu 

posadzki (nie powinno si  nad nim uk a-

da  dywanów), a tak e w rozmieszczeniu 

mebli. Uk ad wymaga te  bardziej roz-

budowanej aparatury steruj cej, a du a

bezw adno  cieplna utrudnia szybkie 

nagrzanie pomieszczenia po d u szej 

przerwie.

W ogrzewaniu pod ogowym ch odniej jest 

przy suficie. Ciep o nie kr y wzd u cian,

lecz rozchodzi si  równomiernie w ca ym 

pomieszczeniu od posadzki po sufit

Wykonanie ogrzewania pod ogowego nie 

jest skomplikowane, ale warto jego u o enie 

powierzy  fachowcowi

ok. 19°C

ok. 24°C

Moc ogrzewania pod ogowego okre la 

si  na podstawie zapotrzebowania po-

mieszczenia na ciep o. Je li w domu ma 

panowa  temperatura 20°C, orientacyj-

nie przyjmuje si , e wystarczy moc nie-

przekraczaj ca 100 W/m2:

w azience i przedsionku 

– 120–150 W/m2,

w pozosta ych pomieszczeniach 

– 80–100 W/m2.

W jaki sposób 
okre la si  moc 
pod ogówki?
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Ogrzewanie wodne mo e by  elemen-

tem ogrzewania podstawowego – przede 

wszystkim na parterze domu, w którym 

na pi trze s  tradycyjne grzejniki.

Nak ady inwestycyjne na wodne 

ogrzewanie pod ogowe s  do  spore, 

30–40% wy sze ni  na tradycyjn  in-

stalacj  z grzejnikami, ale umo liwiaj

oszcz dno ci na eksploatacji dzi ki mo -

liwo ci regulowania takiego systemu i do-

pasowywania go do rzeczywistych po-

trzeb cieplnych. Szczególnie efektywne 

jest to w instalacjach z kot em konden-

sacyjnym lub pomp  ciep a. 

Ogrzewanie elektryczne zaleca si  raczej 

jako dodatkowe – do okresowego ogrze-

wania pomieszcze  – przede wszystkim 

azienek. Ogrzewanie elektryczne wy-

konuje si  z kabli, mat lub folii grzew-

czych. Dzi ki niewielkiej rednicy ka-

bli grubo  warstwy jastrychu mo e by

mniejsza ni  nad instalacj  ogrzewania 

wodnego.

Pod wzgl dem inwestycyjnym elektrycz-

ne ogrzewanie pod ogowe jest ta sze na-

wet od systemu grzejnikowego, ale ze 

wzgl du na wysokie ceny energii elek-

trycznej – nieop acalne jako sposób na 

ogrzewanie ca ego domu.

Kiedy warto zamon-
towa  pod ogówk
elektryczn ,
a kiedy wodn ?

Jakie rury powinno si  stosowa  do 
wodnego ogrzewania pod ogowego?
W instalacjach ogrzewania pod ogowego stosuje si  mi kkie rury miedziane, rury poli-

propylenowe PP oraz rury warstwowe typu PE-X/Al/PE. 

Ka dy rodzaj rur ma nieco inne w a ciwo ci, ale praktycznie nie ma istotnych ró nic 

w ich trwa o ci i niezawodno ci. Decyduj ce znaczenie maj  tu: jako  samego mate-

ria u oraz prawid owe wykonanie instalacji. 

Rury miedziane w ogrzewaniu pod ogowym powinny by  os oni te tzw. peszlem – ko-

szulk  ochronn  z tworzywa. Zabezpiecza to mied  przed korozyjnym oddzia ywaniem 

wylewki betonowej i zapewnia swobod  ruchów zwi zanych z termicznym rozszerza-

niem si  rur. Rury miedziane s  do  drogie.

Rury polipropylenowe PP do ogrzewania pod ogowego musz  mie  tzw. barier  antydyfu-

zyjn , to znaczy wtopion  w cianki specjaln  foli , która zapobiega przenikaniu tlenu do 

wody grzejnej. Rury te mo na uk ada  bezpo rednio w wylewce betonowej, jednak d ugo

prostych odcinków nie mo e przekracza  5 m. Rury PP wymagaj  uk adania w sztywnych 

uchwytach lub monta u na gor co, poniewa  zagi cia maj  tendencj  do prostowania si .

Tych wad nie maj  rury warstwowe, produkowane w ró nych wariantach materia owych 

– najcz ciej z polietylenu sieciowanego (PE-X),

aluminium (Al) i polietylenu wysokiej g sto ci 

(PE). Warstwa aluminium zabezpiecza przed 

dyfuzj  tlenu, zmniejsza rozszerzalno  ciepl-

n  rur i eliminuje tzw. pami  kszta tu, która 

sprawia, e po wygi ciu rura wraca do stanu 

poprzedniego.

Uwaga! Niezale nie od rodzaju u ytych rur 

podczas ich monta u nale y przestrzega  zasa-

dy uk adania p tli grzewczych z jednego odcin-

ka, bez jakichkolwiek z czek. D ugo  odcinka 

nie powinna przekracza  50 m. Rury montuje 

si  najcz ciej w uk adzie zygzakowym – z po-

dzia em na sekcje d ugo ci do 100 m.

Rury miedziane z p aszczem ochronnym (peszlem) z tworzywa sztucznego, który zabezpiecza 

je przed uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym oraz umo liwia niezak ócone termiczne 

wyd u anie si  rury pod wp ywem zmian temperatury czynnika grzewczego

Wodne ogrzewanie pod ogowe mo e wspó pracowa  z ka dym ró-

d em ciep a, pod warunkiem e temperatura zasilania cz ci pod-

ogowej nie przekroczy 50°C. Ogrzewanie pod ogowe wykonane jest 

jako oddzielny obieg. Dzi ki temu mo e ono pracowa  niezale nie od 

pozosta ej cz ci instalacji, pozwala te  na uzyskanie po danej tem-

peratury w systemie tzw. domieszania wody zasilaj cej. Dzi ki temu 

ogrzewanie to mo e wspó pracowa  np. 

z kot em w glowym o wy szej tempe-

raturze wody zasilaj cej. Niezale ny 

pod ogowy obieg wodny wymaga 

zamontowania termostatycz-

nego zaworu czterodro ne-

go i dodatkowej pompy 

obiegowej.

Jakie kot y mog  wspó pracowa  z instalacj  wodnego ogrzewa-
nia pod ogowego? Jakich elementów wymaga instalacja?
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Wodne ogrzewanie pod ogowe 

mo ne wspó pracowa  równie

z nowoczesnym kot em na 

paliwa sta e Wodne ogrzewanie pod ogowe zasilane przez rozdzielacz 

po czony za pomoc  pompy z kot em c.o. 
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Wodne ogrzewanie pod ogowe wykonuje si  na etapie prac insta-

lacyjnych – uwzgl dniaj c przy tym grubo ci warstw niezb dne 

dla uzyskania jednakowego poziomu pod óg we wszystkich po-

mieszczeniach. Przeci tna grubo  warstw ogrzewania pod ogo-

wego wynosi:

 nad pomieszczeniami ogrzewanymi – 12 cm,

 na pod ogach na gruncie – 16–20 cm.

Pierwsz  warstw  uk adan  na stropie lub betonowej pod odze na 

gruncie jest ocieplenie ze styropianu EPS 100 grubo ci 5–15 cm. Na 

styropianie uk ada si  foli  izolacyjn , która chroni go przed wnika-

niem wilgoci i wp ywaniem mi dzy p yty wie ej mieszanki pod-

czas wylewania jastrychu. Kolejnym etapem jest umieszczenie listew 

monta owych lub specjalnych kszta tek styropianowych i umoco-

wanie w nich rur grzewczych. Po nape nieniu rur wod  i sprawdze-

niu szczelno ci wylewa si  jastrych cementowy z dodatkiem rod-

ka plastyfikuj cego. Na wi kszych powierzchniach wskazane jest 

u o enie w wylewce betonowej siatki przeciwpr nej. Grubo  ja-

strychu nie powinna by  mniejsza ni  6 cm i musi by  on oddzie-

lony (oddylatowany) od wszystkich cian paskami z elastycznego 

materia u. W ten sposób powstaje tzw. podk ad p ywaj cy.

fo
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Wodne ogrzewanie pod ogowe

Z czego uk ada si  elektryczne ogrzewanie pod ogowe?

Na ogrzewanie elektryczne mo na u y  kabli grzejnych, mat lub 

folii. Wybór materia u zale y przede wszystkim od tego, na jakim 

etapie budowy wykonuje si  instalacj . Zalet  mat i folii jest mo li-

wo  ich monta u pod terakot  lub na jej powierzchni bez potrzeby 

kucia posadzki. Ale s  rzadziej stosowane, bo s  dro sze od kabli.

Kable grzejne uk ada si  w warstwie wylewki betonowej grubo-

ci przynajmniej 5–6 cm, zatem trzeba to zrobi  na etapie wyko-

nywania podk adów pod ogowych. Kable produkuje si  w dwóch 

odmianach – jako jedno- lub dwustronnie zasilane. Lepsze s  te 

pierwsze, gdy  do pr du pod cza si  tylko jeden ich koniec i a-

twiej jest je u o y .

Maty i folie uk ada si  bezpo rednio pod pokryciem pod ogowym 

lub na nim np. pod lub na p ytkach ceramicznych. Zwykle mon-

tuje si  je podczas wyka czania pod óg. Mata grzejna sk ada si

z g stej siatki z tworzywa sztucznego i wplecionego w ni  cienkie-

go kabla grzejnego. Jej grubo  nie przekracza 3 mm.

Folia grzejna zrobiona jest z p askich drutów aluminiowych za-

topionych w folii poliestrowej. Jej grubo  nie przekracza 2 mm. 

Kupuje si  j  w zestawach sk adaj cych si  z modu ów grzewczych. 

Folia mo e by  przycinana na ró n  d ugo . Pami ta  nale y, by 

przyci t  zaizolowa  specjaln  ta m .

Kabel grzejny z ta m  monta ow

Kable grzejne mog

by  zasilane jedno- (a) 

lub dwustronnie (b)

W jaki sposób uk ada si  wodne ogrzewanie pod ogowe?
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Jastrych, na którym uk adane jest 

wodne ogrzewanie pod ogowe, musi 

by  oddylatowany od cian

Rozdzielacz do ogrzewania 

wodnego, zamontowany w szafce 

podtynkowej
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Mata grzejna z termostatem, zasilana dwustronnie

a b

folia

posadzka kamienna

cienka warstwa zaprawy

izolacja (polistyren)

uchwyty rury

rura grzewcza

jastrych p ywaj cy

ta ma izolacyjna na 
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Jak uk ada si  kable, maty i folie grzewcze?

Sposób wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania pod ogo-

wego zale y od rodzaju u ytych elementów grzejnych. 

Kable uk ada si  podobnie jak instalacj  ogrzewania wodnego, 

z tym e zamiast listew monta owych mo na kable mocowa  do 

siatki stalowej, która b dzie pe ni  jednocze nie funkcj  warstwy 

przeciwpr nej.

Maty i folie grzejne uk ada si  na jastrychu pod ogowym bezpo-

rednio pod p ytkami pod ogowymi lub na nich. Odpowiednio 

przyci t  mat  przykleja si  do pod o a klejem do p ytek, a po jego 

wyschni ciu nanosi nast pn  warstw  elastycznej zaprawy klejo-

wej i mocuje p ytki. 

Uwaga! Kabli, mat ani folii nie nale y  umieszcza  pod meblami. 

O umeblowaniu pomieszcze , które maj  by  tak ogrzewane, trze-

ba zdecydowa  przed u o eniem instalacji. Je li tego si  nie dopil-

nuje, temperatura pod ogi pod meblami b dzie wzrasta a szybciej 

ni  w pozosta ej cz ci pomieszczenia, co mo e doprowadzi  do 

przepalenia si  instalacji grzewczej.

Kable u ywane do ogrzewania pod ogowego maj  moc od 10 do 25 W/m. 

Od ich mocy zale y w jakich odst pach b d  uk adane. Najcz ciej 

odst py mi dzy przewodami wynosz  do 20 cm. Nie powinny by  jednak 

mniejsze ni  5 cm

fo
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Elektryczne ogrzewanie pod ogowe

Maty mo na 

uk ada

równie

na starej 

posadzce 

np. z p ytek 

ceramicznych: 

na zaprawie 

klejowej 

grubo ci

2–3 mm lub 

bezpo rednio 

na p ytkach 

– je eli 

mata jest 

samoprzylepna
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zasilanie 230 V

termostat

pod o e

posadzka

wylewka betonowa 3–5 cm

kabel grzejny

wylewka betonowa 1–2 cm

styropian                  czujnik

Niezag szczenie rur grzewczych w strefach przyokiennych; 

zbyt cienka warstwa wylewki betonowej (powinna wynosi  co najmniej 5–6 cm); 

brak zbrojenia przeciwpr nego w wylewce i niedodanie rodka plastyfikuj cego do mieszanki na warstw  jastrychu; 

nieuwzgl dnienie rodzaju posadzki przy okre laniu mocy grzewczej; 

w czenie ogrzewania pod ogowego bezpo rednio w obieg powrotny pozosta ej cz ci instalacji grzewczej; 

niedostateczna grubo  podpod ogowej izolacji cieplnej.

Jakie b dy s  najcz ciej pope niane podczas monta u
ogrzewania pod ogowego?
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REKLAMA

Koszt materia ów i robocizny dla 10 m2 ogrzewania 
pod ogowego 

Ile kosztuje ogrzewanie pod ogowe?

Wodne ogrzewanie pod ogowe jest o 30–40 % dro sze inwestycyjnie ni

tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe. Ogrzewanie elektryczne natomiast 

pod wzgl dem nak adów jest ta sze od wodnego i grzejnikowego, ale ze 

wzgl du na wysokie ceny energii elektrycznej dro sze w eksploatacji.

WODNEGO

Materia y: 

 jastrych gr. 6,5 cm: 150–200 z

 rury grzewcze: 300–520 z

 folia izolacyjna: ok. 20 z

 klipsy: ok. 45 z

styropian EPS 100–038, 

gr. 10 cm: 190–260 z

 termostat: 150–250 z

czny koszt materia ów: 855-1345 z

Robocizna: 800-1100 z

Do kosztów ca ego wodnego ogrzewa-

nia pod ogowego nale y doliczy  koszt 

rozdzielacza, pompy obiegowej, zaworu 

czterodrogowego: ok. 1500 z

Ca kowity koszt: 3155–3945 z

ELEKTRYCZNEGO

Materia y:

 jastrych gr. 4–5 cm: 90–130 z

 elementy grzejne: 800–1350 z

 siatka monta owa: ok. 50 z

styropian EPS 100–038, 

gr. 5 cm: 90–150 z

 termostat: 150–250 z

czny koszt materia ów: 1180–1930 z

Robocizna: 700–950 z

Ca kowity koszt: 1880–2880 z
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