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Instalacja wentyla-

cyjna jest niezb d-

na w ka dym domu. 

Celem jej dzia ania 

jest zapewnienie 

odpowiedniej wymia-

ny powietrza, cho

sposoby wentylacji 

s  ró ne. 

Ka dy z nich ma 

swoje mocne i s abe 

strony, które warto 

pozna .

Jaros aw Antkiewicz

RAPORT WENT YL ACJA  I  KL IMAT Y ZACJA
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Jaka wentylacja?
W domu bez wentylacji nie da si  mieszka . Jej niedostatki mog

u nas powodowa  ró ne przykre objawy – wszystkim znane uczu-

cie duszno ci, ale równie  bóle g owy, chroniczne zm czenie itp. 

Nie chodzi tylko o brak tlenu. Sprz ty znajduj ce si  w pomieszcze-

niach (np. meble) i materia y, z których wykonano dom, wydzielaj

ró ne substancje, które w wy szych st eniach, gdy pomieszczenia 

nie s  odpowiednio wentylowane, mog  nam szkodzi .

Wymiana powietrza zapobiega równie  nadmiernemu wzrostowi 

wilgotno ci powietrza wewn trznego. A wysoka wilgotno  mo e pro-

wadzi  do trwa ego zawilgocenia budynku i sprzyja jego zagrzybieniu.

Niektóre pomieszczenia musz  ze wzgl du na swoje przezna-

czenie spe nia  szczególne wymagania odno nie do wentylacji. 

Typowym przyk adem s  kot ownie i gara e.

Ile powietrza?
W starych domach, w których okna i drzwi by y nieszczelne, 

a w pokojach znajdowa y si  piece, problemem by a raczej zbyt du a

i praktycznie niemo liwa do kontrolowania wymiana powietrza. 

Z czasem jednak budynki stawa y si  coraz bardziej szczelne i ko-

nieczne sta o si  okre lenie minimalnej intensywno ci wentylacji 

w pomieszczeniach. 

Wedle obecnie obowi zuj cych przepisów powietrze powinno 

by  usuwane w ilo ci co najmniej: 

 z kuchni z kuchenk :

– gazow  – 70 m3/h,

– elektryczn  – 50 m3/h, 

 z azienki – 50 m3/h, 

 z oddzielnego WC – 30 m3/h, 

 z pomieszcze  pomocniczych bez okna (garderoba, spi arnia itp.) 

– 15 m3/h, 

 z pokoi mieszkalnych, które oddzielaj  od kuchni lub azienki 

wi cej ni  dwie pary drzwi (albo znajduj  si  na innej kondygnacji) 

– 30 m3/h.

Oczywi cie taka sama ilo wie ego powietrza musi w tym 

czasie nap ywa  do pozosta ych pomieszcze  (sypialni, salonu 

itp.).

W typowym domu jednorodzinnym daje to w sumie oko o 200 m3/h. 

W godzinach nocnych przepisy pozwalaj  zmniejszy  intensyw-

no  wentylacji, jednak nie wi cej ni  o 40%. Zaleca si  tak e monta

w kuchniach i ewentualnie, tak e azienkach urz dze  (wentylato-

rów wyci gowych), pozwalaj cych okresowo zwi kszy  strumie

usuwanego powietrza do co najmniej 120 m3/h. 
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Kiedy trzeba zdecydowa ?
Najlepiej, je li decyzja o wyborze rodzaju wentylacji zapadnie bar-

dzo wcze nie, ju  na etapie wyboru projektu domu. Nawet je li pro-

jekt jest katalogowy, to w ramach adaptacji mamy du  swobod

w dokonywaniu zmian. Gdy za  budynek ju  stoi, przeróbki mog

by  trudne i kosztowne – typowy problem to np. k opoty z ukryciem 

przewodów wentylacji mechanicznej.

Jaka wentylacja?
W domach jednorodzinnych stosuje si  kilka sposobów wentylacji. 

Ka dy z nich ma dobre i z e strony. Pewne zasady s  jednak wspólne.

1. Strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego z budynku 

musz  by  równe. Dlatego instalacja nie b dzie dzia a  prawid owo, 

np. je li w kana ach wywiewnych nie ma odpowiedniego ci gu – 

otwarcie nawiewników okiennych nic nie pomo e.

2. Przep yw powietrza powinien odbywa  si  od pomieszcze

„czystych” (sypialnie, salon) w kierunku „brudnych” (kuchnia, a-

zienka). Dlatego umieszczenie nawiewu w tych drugich jest b dem

– powietrze b dzie zasysane np. nawiewem w kuchni i usuwane 

otworem wywiewnym w tym samym pomieszczeniu, podczas gdy 

wymiana powietrza w pozosta ych pomieszczeniach ustanie. 

3. Niezb dny jest przep yw powietrza pomi dzy pomieszczenia-

mi z nawiewem a tymi z wyci giem. Dlatego np. w drzwiach azienek 

umieszcza si  kratki lub inne otwory wentylacyjne, a w pozosta ych 

pomieszczeniach pozostawia si  szczelin  pomi dzy drzwiami i pod-

og . Rzadko stosowanym, cho  dobrym rozwi zaniem jest umiesz-

czanie kratek wentylacyjnych w górnej cz ci cian oddzielaj cych po-

mieszczenia – eliminuje si  w ten sposób nieprzyjemne przeci gi przy 

powierzchni pod ogi, które ponadto powoduj  wzbijanie z niej kurzu.

Wentylacja grawitacyjna

Dzia a ona dzi ki ró nicy g sto ci ogrzanego powietrza wewn trz-

nego i ch odnego zewn trznego. Wentylacja grawitacyjna nie wy-

maga zasilania zewn trznego, jej dzia ania nie zaburza wi c brak 

pr du. Ponadto dzia a bezg o nie (bo nie ma wentylatorów) i jest 

stosunkowo tania w budowie, o ile kana y wentylacyjne s  zbloko-

wane w jednym kominie z innymi kana ami (dymowymi lub spali-

nowymi). Jednak dzia anie wentylacji grawitacyjnej jest do  kapry-

ne i zale y od wielu czynników. 
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AWentylacja grawitacyjna. wie e powietrze przenika przez nawiewniki lub 
inne otwory w przegrodach zewn trznych, a zu yte jest usuwane pionowy-
mi kana ami wentylacyjnymi
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1. Dzia a tym sprawniej, im wy sze s  pionowe kana y wentylacyj-

ne (wywiewne). Dlatego cz sto pomieszczenia na poddaszu s  zbyt 

s abo wentylowane. Trzeba przy tym pami ta , e liczy si  tzw. czyn-

na wysoko  kana u liczona od kratki wentylacyjnej w pomieszcze-

niu, a ta powinna by  nie ni ej ni  15 cm od sufitu, do wylotu kana-

u ponad dachem.

2. Konieczny jest dop yw powietrza do pomieszcze  poprzez na-

wiewniki umieszczone w górnej cz ci okien, rzadziej tzw. nawiew-

niki cienne, umieszczane w cianach zewn trznych. Stopie  ich 

otwarcia powinien by  regulowany, bo intensywno  wentylacji gra-

witacyjnej wzrasta wraz ze spadkiem temperatury zewn trznej oraz 

zale y od zmian ci nienia atmosferycznego. Najlepiej, by odbywa o

si  to automatycznie, np. w zale no ci od ró nicy ci nienia wewn trz 

i na zewn trz budynku albo w zale no ci od poziomu wilgotno ci 

w pomieszczeniach. Regulacja r czna w praktyce okazuje si  fikcj ,

bo ma o kto pami ta o tym, by zmienia  nastawy nawiewników.

3. Dzia anie wentylacji mo e zaburza  wiatr, co mo na ograni-

czy  dzi ki specjalnym nasadom kominowym. 

Uwaga! B dem jest umieszczenie wylotu kana u wentylacyjne-

go tylko w jednej bocznej cianie komina zamiast „na przestrza ”. 

W le wykonanym kominie wiatr mo e wówczas wt acza  powie-

trze do pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Je li grawitacyjny ci g w kana ach wentylacyjnych zast pimy wy-

tworzonym przez wentylator, to otrzymamy mechaniczn  wentyla-

cj  wywiewn  (wyci gow ), powietrze b dzie za  nap ywa  przez 

nawiewniki.

1. Wymuszenie ruchu powietrza przez wentylator eliminuje nieprze-

widywalno  zwi zan  z dzia aniem wentylacji grawitacyjnej.

2. Zmian  intensywno ci wentylacji osi gamy, zmieniaj c nasta-

wy wentylatorów (regulacja obrotów). W zwi zku z tym wystarcz

Wentylacja mechaniczna wywiewna. Powietrze trafia do domu przez na-
wiewniki lub nieszczelno ci, ale usuwa je wentylator. Mo na zastosowa
jeden centralny lub kilka w odr bnych kana ach wentylacyjnych

Wadliwe i prawid owe wykonanie wylotu kana u wentylacyjnego: (a) wy-
lot tylko po jednej stronie, je li kierunek wiatru jest niekorzystny, powie-
trze jest wt aczane do kana u; (b) wylot po obu stronach – usuwane po-
wietrze nie cofa si  w kanale niezale nie od kierunku wiatru

a b

 Hybrydowe nasady wentylacyjne dzi ki odpowiednim adapterom mo na 
umie ci  na kana ach wentylacyjnych o ró nym kszta cie

fo
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proste i tanie nawiewniki regulowane r cz-

nie (ustawiamy je w pozycji otwartej). 

5. Przewidzian  w projekcie lub istniej c

wentylacj  grawitacyjn  mo na stosunkowo 

atwo przerobi  na mechaniczn  wywiewn .

4. Do dzia ania wentylatorów niezb dne 

jest zasilanie elektryczne, ponadto s  one ró-

d em ha asu. Niestety, energooszcz dne i ci-

che wentylatory s  stosunkowo drogie.

Wentylacja hybrydowa

czy ona cechy wentylacji grawitacyjnej 

i mechanicznej wywiewnej. Najcz ciej wy-

korzystywane s  specjalne nasady komino-

we wyposa one w wentylator wyci gowy. 

Umieszcza si  go tak, by nie hamowa  gra-

witacyjnego ruchu powietrza, gdy jest wy -

czony.

1. Wentylacj  grawitacyjn  bardzo atwo 

przerobi  na hybrydow .

2. Dzi ki wentylatorowi zapewniona jest 

w a ciwa wentylacja, nawet w warunkach, 

w których wentylacja grawitacyjna dzia a zbyt 

s abo.

3. Nawet je li dojdzie do awarii zasilania, 

wymiana powierza odbywa si  nadal.

4. Gdy wentylacja dzia a jako grawitacyjna, 

mo e by  zbyt intensywna, gdy temperatura 

na zewn trz domu jest bardzo niska.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wy-

wiewna

W tym przypadku zarówno nawiew wie e-

go powietrza, jak i usuwanie zanieczyszczo-

nego zapewniaj  wentylatory, wymuszaj ce

jego przep yw do lub z pomieszcze . Sercem 

takiego systemu jest centrala wentylacyjna 

z wentylatorami, filtrami itp.

1. W prawid owo wykonanej instalacji 

mo na bardzo precyzyjnie regulowa  inten-

sywno  wymiany powietrza, niezale nie 

od warunków zewn trznych. Nawiewniki 

okienne lub cienne s  niepotrzebne.

2. Powietrze nawiewane mo e by  fil-

trowane i dzi ki temu wolne np. od py -

ków powoduj cych uczulenie u kogo  z do-

mowników. Niestety filtry zwi kszaj  opory 

przep ywu powietrza, wi c ju  na etapie pro-

jektu trzeba uwzgl dni  rodzaj filtru oraz 

wentylator wytwarzaj cy odpowiednio wyso-

kie ci nienie (tzw. spr  wentylatora).

Uwaga! Niezb dne jest regularne czyszcze-

nie lub wymiana filtrów, a tak e czyszczenie 

kana ów wentylacyjnych, by same nie sta-

y si  z czasem ród em zanieczyszcze . Nie 

wolno wi c zapomina  o zapewnieniu wy-

godnego dost pu do wszystkich elementów 

podlegaj cych konserwacji.

3. Ten rodzaj wentylacji pozwala na zasto-

sowanie odzysku ciep a – w centrali wen-

tylacyjnej, dzi ki wymiennikowi, usuwane 

powietrze przekazuje swe ciep o ch odne-

mu powietrzu nawiewanemu. Oznacza to 

zmniejszenie wydatków na ogrzewanie.

4. Wykonanie mechanicznej wentyla-

cji nawiewno-wywiewnej w domu jednoro-

dzinnym kosztuje zwykle kilkana cie ty-

si cy z otych. K opotliwe mo e by  tak e

rozprowadzenie kana ów do wszystkich po-

mieszcze .

5. Bardzo dobre wyciszenie ca ej instala-

cji, tak by ha as nie zak óca  nocnego wypo-

czynku jest trudne.

6. Konieczne jest zachowanie odpowied-

nich odleg o ci pomi dzy czerpni  i wy-

rzutni  powietrza, oknami oraz wywiew-

kami kanalizacyjnymi, a tak e ulic  czy 

s siednim budynkiem. Wymogi te zawie-

ra Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowia-

da  budynki i ich usytuowanie; § 152.

Dlaczego z projektantem?
Przepisy okre laj  zaledwie niezb dne mini-

mum, nie dla ka dego b dzie ono satysfak-

cjonuj ce. Ponadto normy dotycz ce domów 

jednorodzinnych s  do  ogólnikowe i zdecy-

dowanie mniej restrykcyjne ni  te dotycz ce 

du ych budynków (biurowców, hoteli, obiek-

tów przemys owych itd.).

Dlatego niezb dna jest pomoc projektan-

ta, który zaprojektuje wentylacj , tak by by a

wydajna i bezpieczna. Wielu inwestorów 

i wykonawców pochopnie zmienia jednak 

projekt wentylacji. Cz sto instalacja powstaje 

te  bez projektu, szczególnie je li jest to wen-

tylacja mechaniczna, a w projekcie przewi-

dziano grawitacyjn . Tak wykonane instala-

cje cz sto jednak dzia aj le, oszcz dno ci 

poczynione dzi ki rezygnacji z pomocy spe-

cjalisty okazuj  si  wi c pozorne.

Poni ej kilka przyk adów niew a ciwego 

wykonania wentylacji.

Wymiana powietrza niedostosowana do 

charakteru pomieszcze

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Powietrze jest dostarcza-
ne do pomieszcze , a tak e usuwane z domu specjalnymi przewodami. 
Jego ruch wymuszaj  wentylatory umieszczone w centrali

W centrali wentylacyjnej s  dwa filtry, o których czysto  trzeba dba .
Jeden oczyszcza powietrze nawiewane (zewn trzne), a drugi powietrze 
usuwane, by zanieczyszczenia nie zatka y wymiennika ciep a

fo
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 Nawiewniki automatycznie reguluj ce ilo
przep ywaj cego powietrza s  dro sze od tych 
regulowanych r czne, ale w praktyce tylko one 
pozwalaj  kontrolowa  dzia anie wentylacji 
grawitacyjnej
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Co z tego, e czna wymiana powietrza b dzie na w a ciwym po-

ziomie, je li w rzeczywisto ci sypialnie na poddaszu b d  zbyt s a-

bo wietrzone, a w salonie szybko zrobi si  duszno, gdy zaprosimy 

kilku go ci? By unikn  takich sytuacji, dobry projektant sprawdzi 

proponowane rozwi zania, okre laj c np. intensywno  wentylacji 

w przeliczeniu na osob  przebywaj c  w pomieszczeniu. 

czenie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Generalnie nie czy si  w jednym pomieszczeniu wentylacji gra-

witacyjnej z mechaniczn . Specyficznym przypadkiem s  dzia aj -

ce okresowo okapy nadkuchenne. Taki wyposa ony w wentylator 

okap nie mo e by  przy czony do jedynego kana u wentylacyjnego 

w pomieszczeniu. Niepracuj cy wentylator blokuje przep yw w kana-

le i wymiana powietrza praktycznie zanika. Niezb dny jest drugi ka-

na  wentylacyjny w pomieszczeniu. Dotyczy to tak e kuchni po -

czonych z salonem. 

Wentylatory wyci gowe s  tak e do  cz sto montowane w azien-

kach, gdzie jest tylko jeden kana . By wentylacja dzia a a wówczas 

prawid owo, wentylator musi albo dzia a  bez przerwy, albo w cia-

nie kana u powy ej wentylatora trzeba umie ci  dodatkow  krat-

k  wentylacyjn . Gdy wentylator nie pracuje, powietrze b dzie swo-

bodnie zasysane t  dodatkow  kratk . Wentylator mo na wyposa y

w czujnik wilgotno ci – b dzie si  w cza  automatycznie, np. gdy 

bierzemy prysznic i wilgotno  w pomieszczeniu znacznie wzrasta.

Uwaga! Przebicie otworu przez cian  zewn trzn  i umieszczenie 

w nim wentylatora nie jest dobrym rozwi zaniem. Otwór z wy -

czonym wentylatorem b dzie dzia a  jak nawiewnik, azienka b -

dzie si  wych adza , a ponadto nie b dzie do niej zasysane powie-

My l c o wentylacji domu, nie wolno nam zapomina  tak e

o wentylacji gara u, tym bardziej e zawsze dochodzi w nim do 

zanieczyszczenia powietrza pewn  ilo ci  spalin. Dopuszczalnych 

jest kilka sposobów wentylacji gara y.

a) W gara ach nieogrzewanych – naturalna, czyli przez nie-

szczelno ci lub inne otwory przegród zewn trznych. Otwory musz

by  umieszczone w przeciwleg ych cianach gara u i mie cz-

n  powierzchni  co najmniej 400 cm2 (przepisy mówi  co prawda 

o 400 cm2 na ka de stanowisko wydzielone przegrodami budow-

lanymi, ale w domach jednorodzinnych to nie wyst puje);

b) W gara ach ogrzewanych naziemnych lub cz ciowo zag bio-

nych – grawitacyjn  zapewniaj c  co najmniej 1,5-krotn  wymian

powietrza w ci gu godziny (kubatura pomieszczenia × 1,5);

c) W gara ach umieszczonych poni ej poziomu terenu – me-

chaniczna sterowana czujnikiem niedopuszczalnego st enia 

tlenku w gla. 

d) W gara ach których pod-

oga znajduje si  poni ej pozio-

mu terenu, a parkuj  w nich 

samochody z instalacj  ga-

zow  (LPG) – mechaniczna 

sterowana czujnikiem niedo-

puszczalnego st enia gazu 

p ynnego.

Wentylacja gara y

 Ka dy wjazd lub wyjazd sa-
mochodu powoduje zanieczysz-
czenie powietrza w gara u spa-
linamifo

t.
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trze z innych pomieszcze  w domu – nie b d

wi c w a ciwie wentylowane. 

Kominek a wentylacja
W pomieszczeniach z mechaniczn  wenty-

lacj  wyci gow  nie mog  pracowa  komin-

ki, chyba e maj  ca kowicie szczeln  komo-

r  spalania, a powietrze doprowadzane jest do 

nich z zewn trz, bezpo rednio do paleniska, 

a takich kominków jest na rynku niewiele. 

Podci nienie mog oby wywo a  odwrócenie 

ci gu kominowego i przedostanie si  dymu do 

pomieszczenia.

Dozwolona jest za to mechaniczna wen-

tylacja nawiewno-wywiewna zrównowa o-

na lub nadci nieniowa, czyli dostarczaj ca 

co najmniej tyle powietrza do pomieszczenia, 

ile jest z niego usuwane. W praktyce spe nie-

nie tego warunku jest trudne, bo gdy palimy 

w kominku, to powietrze usuwane jest zarów-

no kana em wentylacyjnym, jak i przez komin. 

Przepisy mówi  za , e ilo  powietrza dostar-

czanego do kominka zamkni tego (z wk adem) 

musi wynosi  co najmniej 10 m3/h na ka -

dy kW mocy cieplnej kominka. Dla typowego 

kominka 14 kW daje to dodatkowe 140 m3/h. 

Natomiast dla kominka otwartego te warto ci 

s  kilkakrotnie wi ksze (uzale nione od wiel-

ko ci otworu paleniska) i zwykle przekracza-

j  ca kowit  wydajno  domowej centrali wen-

tylacyjnej.

Tak e dostarczenie powietrza do kominka 

w pomieszczeniu z wentylacj  grawitacyjn

cz sto jest wadliwe. Typowe rozwi zanie to 

rura (kana ) w pod odze doprowadzaj ca po-

wietrze w pobli e paleniska. Jednak przekrój 

tej rury zwykle jest zbyt ma y. Pole przekro-

ju powinno wynosi  ok. 200 cm2 – tyle maj

kratki doprowadzaj ce powietrze do kot owni 

czy typowe kana y wentylacyjne. Odpowiada 

to rednicy rury 15 cm, tyle e z oszcz dno ci

cz sto stosowana jest zwyk a rura kanaliza-

cyjna rednicy 10 cm. Jednak jej pole przekro-

ju do zaledwie ok. 80 cm2.

Koszty
Wentylacja grawitacyjna

Koszt wykonania wentylacji grawitacyjnej bar-

dzo trudno „u redni ” – w dobrze przemy la-

nym projekcie do wykonania kana ów wystar-

cz  np. tylko dwa kominy 

(z kilkoma kana ami ka dy) 

i tak potrzebne dla kot a i ko-

minka. Kana y wentylacyj-

ne w takiej sytuacji najcz ciej 

wykonuje si  z kszta tek (np. 

ceramicznych), jednak mo -

na wykona  je równie  z go-

towych rur (kana ów) wenty-

lacyjnych, os oni tych we n

mineraln  i p yt  gipsowo-

kartonow . Dodanie kana ów 

wentylacyjnych do i tak pla-

nowanych kominów zwi kszy 

koszty nieznacznie, natomiast 

wybudowanie komina specjal-

nie w tym celu to koszt 2–3 ty-

si cy z .

Niezb dne s  nawiewni-

ki okienne (ew. cienne), kosz-

tuj ce:

  najprostsze 50 z ,

  ci nieniowe od 100 z ,

  z czujnikiem wilgotno ci od 200 z .

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Najcz ciej wykorzystywane s  kana y wyko-

nane pierwotnie na potrzeby wentylacji grawi-

tacyjnej. Je li od pocz tku planujemy wentyla-

cj  wywiewn , to mo na wykona  z rur kilka 

kana ów wywiewnych prowadz cych do ka-

na u zbiorczego z wentylatorem, a nast pnie 

do wyrzutni powietrza. Je li decydujemy si

na odr bne kominy, to mog  by  niskie – ci g

i tak zapewni wentylator.

Rury do wykonania kana ów kosztuj :

  aluminiowe, elastyczne (niezalecane dla od-

cinków d u szych ni  3–4 m) poni ej 10 z /m;

  stalowe ocynkowane rury sztywne 

ok. 20–25 z /m (dla rednicy 100 mm);

  sztywne rury izolowane we n  mineraln

s  bardzo drogie – ok. 100 z /m, dlatego bar-

dziej op acalne jest kupno kana ów nieizolo-

wanych oraz fabrycznie przygotowanej otuli-

ny, która kosztuje 15–25 z /m;

  kolana, trójniki, kszta tki anemostaty inne 

kszta tki kosztuj  25–40 z /szt.

Ceny wentylatorów zale  od ich wydajno ci, 

typu i jako ci, która wi e si  np. z g o no ci

urz dze . Wentylatory kosztuj :

  najprostsze, uruchamiane r cznie, nadaj ce 

si  raczej tylko do okresowego wspomagania 

wentylacji grawitacyjnej – od 50 z ;

  najta sze sterowane czujnikiem wilgotno-

ci – od 100 z ;

  kana owe 400–1200 z .

Podobnie jak w wentylacji grawitacyjnej nie-

zb dne s  nawiewniki powietrza, wystarczaj

proste modele, bo intensywno  wymiany po-

wietrza reguluje praca wentylatora.

Za robocizn  przy wykonaniu instalacji za-

p acimy od 1000 z .

Mechaniczna wentylacja 

nawiewno-wywiewna

Najcz ciej wykonywana jest jako instalacja 

z odzyskiem ciep a. Sie  kana ów musi by

zdecydowanie bardziej rozleg a ni  w instala-

cji wyci gowej (nawet kilkadziesi t metrów), 

trzeba zu y  te  wi cej kszta tek, anemosta-

tów itp. Najdro szym elementem jest centra-

la wentylacyjna z rekuperatorem (o wydajno-

ci ok. 400 m3/h), która kosztuje 6000–8000 z ,

jednak ich ceny bardzo spadaj  i mamy szan-

s  kupi  central  nawet o po ow  taniej. 

W domu o powierzchni 150 m2, z u ytko-

wym poddaszem, za kompletn  instalacj  za-

p acimy 15 000–20 000 z .
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

AERECO 22 380 30 00 www.aereco.com.pl 
ALNOR 22 737 40 00 www.alnor.com.pl
BARTOSZ 85 745 57 12 www.bartoszwentylacja.com.pl
BREVIS 12 425 31 64 www.brevis.com.pl
DARCO 14 680 90 00 www.darco.com.pl
DOMUS&VENTS 61 832 45 30 www.domus.com.pl
EKOKLIMAX 52 321 24 53  www.ekoklimax.com.pl
EUREKA 61 652 03 41  www.eureka.poznan.pl

IGLOTECH  55 645 73 33 www.iglotech.com.pl
MILLER  32 214 56 44 www.miller-cieplo.pl
PRO-VENT  77 44044 98 www.pro-vent.pl
REHAU  61 849 84 00 www.rehau.pl
VENT   www.instal-vent.pl
VENTURE INDUSTRIES 22 751 95 50 www.venture.pl
WENT DOM  22 435 79 20 www.went-dom.pl
Z.P.U.H. STEFAN OK  95 724 07 56

PRZYDATNE ADRESY


