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Korzystna
Ka dy nowo budowany czy przebudowywa-

ny dom, nawet je li teraz wydaje si  uciele-

nieniem marze  o w asnym miejscu na zie-

mi na wiele lat, kiedy  mo e sta  si  towarem. 

Zmiana sytuacji rodzinnej, nasz rozwój zawo-

dowy czy atrakcyjne propozycje pracy w in-

nym mie cie czy kraju mog  kiedy  sprawi ,

e nieruchomo , w któr  teraz inwestujemy, 

trzeba b dzie sprzeda . Jak sprawi , by by a

atrakcyjna nie tylko dla nas, ale te  kogo  in-

nego, kto mia by j  przej  na w asno  i za-

mieszka  w naszym domu? Zwi z a odpo-

wied  na to pytanie brzmi: inwestowa  w to, 

co wa ne i we wszystkim zachowa  umiar. 

Czy jest to budowa nowego, czy te  moderni-

zacja starego domu, dobrze jest tak go dopaso-

wa  do istniej cej zabudowy, by nie sprawia

wra enia, e jest siedzib  najbogatszych lu-

dzi w okolicy. Je li przeinwestujemy, zapewne 

kiedy  na tym stracimy, bo dom szybko zapra-

cuje na ostrze enie: Uwaga – dom dro szy ni

przypuszczasz. 

Co zatem mo e zainteresowa  przysz e-

go kupca naszego domu i jak do tego przy-

stosowa  nasz  inwestycj ? Wi kszo  osób 

szukaj cych domu zwraca uwag  na to, czy 

nieruchomo  jest po o ona w bezpiecznej 

okolicy. Realna warto  nieruchomo ci w re-

jonie o z ej s awie mo e by  nawet o 30% 

ni sza ni  takiej samej w miejscu uwa a-

nym za spokojne. Dlatego w okolicy uznawa-

nej za ma o bezpieczn  warto zainwestowa

w urz dzenia zwi kszaj ce bezpiecze stwo: 

opisan  dalej instalacj  inteligentn  steru-

j c  m.in. systemem alarmowym albo rolety 

antyw amaniowe lub najlepiej w jedno i dru-

gie. Takie wyposa enie to te  skuteczny ar-

gument psychologiczny, decyduj cy czasem 

o powodzeniu transakcji.

Dla sporej grupy inwestorów bardzo 

wa ne jest, czy dom nie b dzie zagra-

ry
s
. 
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Dudek 4, Biuro Projektowe MTM StylDudek 4, Biuro Projektowe MTM Styl 

Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem 

u ytkowym i gara em jednostanowiskowym

Powierzchnia u ytkowa – 137,60 m2

wycena
a  zdrowiu, zw aszcza alergików. Je li 

uwzgl dnimy, e 40% Polaków cierpi na 

alergie, rozs dn  inwestycj  w domu b d

takie urz dzenia, jak wentylacja mecha-

niczna z rekuperatorem czy odkurzacz 

centralny. 

Coraz cz ciej osoby zainteresowane 

kupnem domu b d  pyta , czy jest on ener-

gooszcz dny. Dobrze jest, je li na takie py-

tanie mo na odpowiedzie  twierdz co, 

a na dodatek wymieni , jakie zastosowa-

ne w domu urz dzenia zapewniaj , e dom 

nie jest drogi w eksploatacji – na przyk ad

dzi ki zastosowaniu wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciep a oraz automaty-

ce w systemie grzewczym lub nawet inte-

ligentnej instalacji, która przez ca  dob

dba o racjonalne zu ycie energii. 

 Kiedy rozmowy z potencjalnym klien-

tem zaczynaj  nabiera  powa nego charak-

teru, mo e pa  pytanie o to, czy w budyn-

ku s  jeszcze jakie  udogodnienia. Nasz

ofert  uatrakcyjni na pewno podgrzewany 

podjazd czy chodnik, które dzi ki temu nie 

b d  wymaga y od nie ania. 

 Sposoby na zwi kszenie warto ci domu 

prezentujemy na przyk adzie konkretne-

go projektu: Dudek 4, Biura Projektowego 

MTM Styl. W artykule znajd  Pa stwo 

kosztorysy wykonania wymienionych in-

stalacji oraz schematy dzia ania propono-

wanych urz dze .

 ZDANIEM EKSPERTA

WYCENA 

NIERUCHOMO CI

mgr in . Teresa 

Szczerba

Rzeczoznawca 

Maj tkowy

nr uprawnienia 1177

Wyceny nieruchomo ci dokonuj  rzeczoznaw-

cy maj tkowi posiadaj cy licencje wydane przez 

Ministerstwo Infrastruktury. Ich list  mo na znale

na internetowej stronie Ministerstwa Infrastruktury 

www.mi.gov.pl. Koszty wyceny dzia ki z domem za-

czynaj  si  od 500 z  netto.

Rzeczoznawca maj tkowy wyceniaj c nierucho-

mo , porównuje inne nieruchomo ci znajduj ce si

w okolicy, które by y przedmiotem obrotu na rynku 

w a ciwym i dla których znane s  ceny i warunki 

zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomo-

ci. I m.in. na podstawie tych informacji sporz dza 

wycen . Ponadto cechami nieruchomo ci, które 

maj  wp yw na jej warto  s : lokalizacja, dost p-

no  komunikacyjna, wyposa enie w media, stan 

techniczny budynku oraz standard wyko czenia. 

Przy czym standard wyko czenia domu, rozumia-

ny jako zespó  dodatkowych elementów wp ywaj -

cych na komfort u ytkowania domu, jest mniej wa -

ny z uwagi na to, e cz sto nabywcy maj  zupe nie 

inny gust i nie s  sk onni zap aci  wi cej za wpro-

wadzone przez sprzedaj cego inwestycje. 

Przygotowuj c dom do sprzeda y, mo na atwo 

przeinwestowa . Szczególnie dotyczy to inwestycji 
www.serock-nieruchomosci.pl

Emilia Ros aniec

O BUDOWANIU
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Podgrzewany podjazd

ZALETY: 

zapewnia bezpiecze stwo, bo dzi ki 

skutecznemu odladzaniu nigdy nie jest 

liski; 

ca kowicie uwalnia od sprz tania niegu;

jest tani w eksploatacji i konserwacji.

KOSZTY: 

Ceny wg nast puj cych za o e :

D . pow. ogrzewanej podjazdu: 13 m

Szer. pow. ogrzewanej podjazdu: 3 m

Pow: 39 m2

D . pow. ogrzewanej chodnika 10 m

Szer. pow. ogrzewanej chodnika 1,5 m

Pow: 15 m2

Podjazd: 

Mata grzejna SnowTec 300/13 – 4 szt. 

– 933 z ´ 4 = 3732 z .

Chodnik:

Mata grzejna SnowTec 300/10 – 2 szt. 

– 761 z ´ 2 = 1522 z .

Regulator temperatury z czujnikiem wil-

gotno ci ETR2G – 1 szt. = 1564 z .

Moc systemu: 14 kW.

Koszt instalacji z monta em*: 10 028 z

Wycena firmy ELEKTRA

* Koszty monta u zale  od regionu kraju.

Szacowana warto  robót instalacyjnych 

z rozdzielnic  elektryczn

Wprawdzie wielu mieszka ców przed-

mie  bardzo sobie ceni zdrowy ruch na 

wie ym powietrzu przy od nie aniu pod-

jazdów przed w asnymi domami, jed-

nak s  i tacy, którzy przyznaj , e w po-

rannym po piechu na tak  gimnastyk

cz sto brakuje czasu, a czasem te  si y. 

Niezawodnym rozwi zaniem problemu 

jest system przeciwoblodzeniowy z o ony 

z elektrycznych kabli b d  mat grzejnych 

zasilanych pr dem jedno- lub trójfazo-

wym, którym steruje regulator z czujni-

kiem temperatury lub kontroler wspó pra-

cuj cy z zestawem czujników temperatury 

i wilgoci. System automatycznie dostoso-

wuje si  do warunków atmosferycznych, 

w czaj c si  i wy czaj c zale nie od tem-

peratury powietrza i zawilgocenia chronio-

nej powierzchni. Specjalne zabezpieczenia 

zapewniaj  ochron  przed pora eniem pr -

dem elektrycznym.

Systemy przeciwoblodzeniowe mo na in-

stalowa  pod ka dym rodzajem nawierzchni: 

betonem, kostk  brukow , a nawet asfaltem.

Moc jednostkow  instalacji grzewczej 

okre la si  w W/m2, przystosowuj c j  mi -

dzy innymi do usytuowania wzgl dem s -

siaduj cych obiektów oraz wymaga  projek-

towych. Moc ta powinna wynosi  od 250 do 

400 W/m2.

Wi cej o podjazdach podgrzewanych 

w kolejnych numerach BD: 5, 6, 9.

KIEDY INSTALOWA :

W tym przypadku zalecenie jest oczywiste – przed po o eniem nawierzchni. 

Gdy nawierzchnia jest ju  u o ona, inwestycja w podjazd podgrzewany nie jest 

zalecana.

Chodnik:

Mata grzejna SnowTec 300

– 761 z ´ 2 = 1522 z .

Regulator temperatury z 

gotno ci ETR2G – 1 szt. =

Moc systemu: 14 kW.

Koszt instalacji z monta

Wycena firmy ELEKTRA

* Koszty monta u zale  o

Szacowana warto  robót

z rozdzielnic  elektryczn

w elementy takie jak wyposa enie kuchni w meble 

i sprz t AGD lub now azienk .

Zdecydowanie bardziej op acalne jest zainwesto-

wanie w udogodnienia  uniwersalne, wp ywaj ce na 

energooszcz dno  (wentylacj  mechaniczn  z od-

zyskiem ciep a, instalacj  inteligentn ) oraz te po-

prawiaj ce bezpiecze stwo (rolety antyw amaniowe) 

oraz komfort u ytkowania domu (odkurzacz central-

ny czy podgrzewany podjazd). Pami tajmy tak e, 

e im wy sz  warto  nieruchomo ci oszacuje rze-

czoznawca, tym wi kszy kredyt przyzna nam bank 

(je eli dom ma stanowi  zabezpieczenie kredytu).

Przy okazji tematu sprzeda y nieruchomo ci, warto 

poruszy  jeszcze jedn  kwesti  – dotycz c wiadec-

twa energetycznego. Od 1 stycznia 2009 roku sprze-

daj cy dom powinien je mie . Jednak zgodnie z obec-

nymi przepisami brak wiadectwa energetycznego 

nie uniemo liwia zbycia nieruchomo ci, nie s  rów-

nie  przewidziane adne sankcje za jego brak. Tak e

zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Notarialnej 

wiadectwo nie musi by  do czone do aktu notarial-

nego zbycia nieruchomo ci. wiadectwa energetycz-

ne w przypadku zbycia nieruchomo ci s  wi c wyko-

nywane na yczenie w a ciciela. Jednak e rosn ce 

ceny energii spowoduj , e nabywcy coraz cz ciej 

b d  domaga  si  od w a cicieli przedstawienia 

wiadectwa energetycznego, na podstawie którego 

b dzie mo na oszacowa  energoch onno  domu, 

a tym samym koszty jego ogrzewania.

W d u szej perspektywie ceny starych, le ocieplo-

nych i energoch onnych domów zaczn  spada .

Lista osób uprawnionych do sporz dzania wia-

dectw energetycznych b dzie opublikowana na 

stronie Ministerstwa Infrastruktury. Koszt sporz -

dzenia wiadectwa energetycznego to 500–1000 z ;

jest ono wa ne przez 10 lat.
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KORZYSTNA WYCENA

Instalacja inteligentna

ZALETY:

zapewnia komfort korzystania z wi kszo ci urz dze ;

pozwala zaoszcz dzi  na kosztach energii i utrzy-

mania domu;

dba o w a ciwy mikroklimat pomieszcze ;

zwi ksza bezpiecze stwo mieszka ców.

KOSZTY:

Inteligenty dom w systemie Xcomfort wed ug wyce-

ny pozwala na:

 sterowanie 6 strefami grzewczymi (dom mo na po-

dzieli  na tyle cz ci i w ka dej z nich, niezale nie utrzy-

mywa  inn  temperatur )

radiowe sterowanie bram  wjazdow  i gara ow

 sterowanie 12 roletami (automatyczne podnoszenie 

i opuszczanie w wybranych porach dnia)

sterowanie o wietleniem w ca ym domu, w tym 11 ró-

de wiat a z mo liwo ci ciemniania

 czujnik przeciwzalaniowy zamykaj cy, w razie zala-

nia, g ówny zawór wody

 sterowanie o wietleniem za pomoc  przycisków, 

pilotów steruj cych oraz paneli steruj cych

automatyczne sterowanie podlewaniem ogrodu oraz uruchamianiem wiat a zew trznego

 po czenie z systemem alarmowym

 panele steruj ce Room Manager

 sterowanie domem poprzez SMS

 symulacj  obecno ci domowników

 sceny wietlne

 wy cznik g ówny – jedno naci ni cie gasi wszystkie wiat a w domu, opuszcza rolety

Koszt instalacji z monta em*: 22 700 z

Wycena firmy MOELLER ELECTRIC

* Koszty monta u zale  od regionu kraju. System mo e by  instalowany etapowo.

KIEDY INSTALOWA :

Przewodow  instalacj  inteligent-

n  najlepiej u o y  razem z in-

nymi instalacjami przed rozpo-

cz ciem prac wyko czeniowych. 

System bezprzewodowy mo na zain-

stalowa  w dowolnym czasie – tak e

w domu ju  wyko czonym.

wspó praca z systemem 

alarmowym

sterowanie

bram  gara ow

sterowanie

ogrzewaniem

sterowanie

bram  wjazdow

sterowanie

o wietleniem

sterowanie

roletami

Niemal ka d  czynno  zwi zan  z u ytko-

waniem domu mo na zautomatyzowa  tak, 

by od mieszka ców wymaga a tylko odpo-

wiedniego zaprogramowania urz dze  steru-

j cych. Dzi ki instalacji inteligentnej mo na 

sterowa  o wietleniem, ogrzewaniem, wen-

tylacj  i os onami okiennymi, by zapewni

mieszka com wygod  i równocze nie zredu-

kowa  zu ycie energii. Instalacja inteligent-

na mo e te  – dzi ki magnetycznym czyt-

nikom – otwiera  drzwi bez u ycia kluczy, 

a tak e sterowa  urz dzeniami znajduj cymi 

si  poza domem – bram  gara ow , furtk ,

o wiet leniem zewn trznym, kamerami, a na-

wet zraszaczami ogrodowymi czy fontann .

Instalacja inteligentna mo e u atwia  co-

dzienne czynno ci w ró nym stopniu – za-

le nie od potrzeb. Najprostsza czy instala-

cje elektryczne w jeden system, który czuwa 

nad: ogrzewaniem, o wietleniem, prac  urz -

dze  elektrycznych i systemów alarmowych, 

a czasem te  podlewaniem ogrodu. W syste-

mach bardziej zaawansowanych g ównym 

elementem jest jednostka centralna, zwana 

potocznie central , do której doprowadzo-

ne s  przewody od rozmieszczonych w domu 

i na zewn trz czujników ruchu, nat enia 

wiat a, wilgotno ci powietrza, ci nienia itd. 

Z centrali przewody poprowadzone s  do 

urz dze  i sprz tów domowych: kot a, grzej-

ników, wentylatorów, o wietlenia, aluzji, ro-

let, domofonu, bramy gara owej itd. 

Instalacja inteligentna mo e wymaga  po-

prowadzenia przewodów, ale s  te  syste-

my, które ich nie potrzebuj , tj. s  bezprze-

wodowe.

Instalacja przewodowa. Firma instala-

cyjna wykonuje okablowanie wed ug pro-

jektu: doprowadza w jedno miejsce budyn-

ku kable linii telefonicznej, zasilania energi

elektryczn , przewód telewizji kablowej oraz 

przewód anteny RTV. Zamontowana w tym 

miejscu jednostka centralna b dzie odbiera

sygna y i wysy a  je do poszczególnych po-

mieszcze  i urz dze .

Nast pnie w domu prowadzi si  magistra-

l  komunikacyjn , czyli wszystkie przewo-

dy wchodz ce w sk ad systemu. Dzi ki niej 

poszczególne urz dzenia zostan  po czo-

ne z jednostk  centraln  i mo na b dzie nimi 

sterowa .

Instalacja bezprzewodowa. Tak a-

twiej zastosowa  w ju  istniej cych domach. 

Komunikacja mi dzy czujnikami i sterowni-

kami a central  odbywa si  wtedy drog  ra-

diow . Sygna  radiowy przenika przez cia-

ny, a jego zasi g mo e znacznie przekracza

30 m, cho  nat enie emitowanego przy tym 

promieniowania elektromagnetycznego jest 

ok. 200 razy mniejsze ni  telefonu komórko-

wego.

Wi cej o instalacjach inteligentnych w kolej-

nych numerach BD: 5, 11–12.
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Sk adaj  si  z pancerza (p aszcza) o profi-

lach aluminiowych lub stalowych wype -

nionych piank  poliuretanow , która izoluje 

i usztywnia konstrukcj  rolet, oraz prowad-

nic – czyli mocowanych do ciany kszta tow-

ników, w których przesuwaj  si  brzegi pan-

cerza. Pancerz zwija si  na walcu osadzonym 

w kasecie (skrzynce), któr  montuje si  nad 

oknem.

Rolety s  skutecznym zabezpieczeniem 

przed w amaniem, pod warunkiem e: 

s  wykonane ze stalowych i aluminio-

wych profili o wzmocnionej konstrukcji 

bez perforacji, za to z wype nieniem;

s  zamontowane we wzmocnionych pro-

wadnicach;

maj  odpowiednie okucia: zamki i blo-

kady zabezpieczaj ce przed wywa eniem.

Rolety antyw amaniowe produkuje si

w 6 klasach odporno ci na w amanie. Klas

dobiera si  stosownie do za o onej techni-

ki, jak  mia by zastosowa  w amywacz: od 

ER1 (bez u ycia narz dzi) do ER6 (z u yciem 

narz dzi elektrycznych o du ej mocy, które 

umo liwiaj  sforsowanie przegrody w czasie 

nieprzekraczaj cym 15 minut).

Do rolet antyw amaniowych trzeba za-

montowa  nap d elektryczny i zabezpie-

czenia przed samoczynnym rozwini ciem, 

bo ich pancerz jest kilkakrotnie ci szy 

ni  w zwyk ych roletach. 

Rolety antyw amaniowe mog  stanowi

integraln  cz  rozbudowanego systemu 

bezpiecze stwa, a ich ruch mo e by  odpo-

wiednio zaprogramowany i sterowany cen-

tralk  alarmow . Utrudniaj  one intruzom 

wtargni cie do domu – dzi ki wyd u eniu 

czasu na reakcj  ochrony.

Masa 1 m2 pancerza rolet antyw amanio-

wych dochodzi do 18 kg, dlatego wymaga-

j  one elementów u atwiaj cych ich rozwi-

janie i zwijanie, np. przek adni lub silnika 

elektrycznego, a tak e bezpiecznika prze-

ciw samorozwini ciu oraz fotokomórek.

Przy wyborze rolet zewn trznych war-

to zatrzyma  si  nad dwuwarstwowymi. 

Wykazuj  one bowiem izolacyjno  ciepl-

n  i akustyczn  proporcjonaln  do grubo-

ci wype nienia piankowego, w sezonie 

grzewczym mo na liczy  na znaczne (do 

20%) ograniczenie zu ycia energii potrzeb-

nej do ogrzania pomieszczenia z os onami. 

Latem rolety zewn trzne mog  przyczy-

nia  si  do obni enia temperatury w po-

mieszczeniu nawet o 8°C.

Rolety antyw amaniowe mo na instalowa

tak e na drzwiach wej ciowych. Takie roz-

wi zanie stosuje si  jednak rzadko, g ównie 

wtedy, gdy domownicy cz sto wyje d aj  na 

d ugi czas, a dom po o ony jest w niebezpiecz-

nej okolicy.

Wi cej o roletach zewn trznych w nume-

rach BD: 5, 6.

Rolety antyw amaniowe

ZALETY: 

zwi kszaj  bezpiecze stwo;

zim  ograniczaj  straty ciep a

uciekaj cego przez okna, a wi c

zmniejszaj  koszty ogrzewania 

domu;

latem chroni  dom przed prze-

grzewaniem, a wi c ogranicza-

j  koszty klimatyzacji; 

zapewniaj  intymno ;

umo liwiaj  ca kowite lub cz -

ciowe zaciemnienie pomieszcze-

nia (np. kina domowego);

t umi  ha asy z zewn trz.

KOSZTY:

12 rolet zewn trznych elewacyj-

nych na profilu PA 39. Wszystkie 

rolety wyposa one w rygle auto-

matyczne. 

Koszt instalacji z monta em*:

7300 z

Wycena firmy SUN AL

* Koszty monta u zale  od regio-

nu kraju

KIEDY INSTALOWA :

W dowolnym czasie po osi gni ciu stanu surowego zamkni tego. Najlepiej jednak, gdy 

monta  rolet antyw amaniowych przewidziany jest w projekcie domu, wówczas znacznie 

atwiej rozwi za  po czenia z nadpro em i wyeliminowa  ewentualne mostki termiczne.
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Budynki z tradycyjnymi systemami wenty-

lacji wraz z wyrzucanym na zewn trz zu-

ytym powietrzem trac  zazwyczaj du o

ciep a (a nap ywaj ce z zewn trz zimne po-

wietrze wyzi bia pomieszczenia). W no-

woczesnym, energooszcz dnym domu nie 

mo na na to pozwoli , dlatego stosuje si

rozwi zania, które to ciep o kieruj  z po-

wrotem do budynku. Jest to mo liwe, gdy 

wszystkie przewody wentylacji – zarów-

no wywiewnej, jak i nawiewnej – cz  si

w jednym przewodzie zbiorczym z wymien-

nikiem ciep a – w centrali zwanej rekupera-

torem, który odzyskuje ciep o z usuwanego 

z domu ogrzanego powietrza, by ogrze-

wa  nim powietrze pobierane z zewn trz. 

Rekuperator sk ada si  z wymiennika cie-

p a, dwóch wentylatorów wymuszaj cych 

przep yw powietrza oraz filtrów. Oprócz 

standardowych filtrów powietrza znajdu-

j cych si  w rekuperatorze, system wenty-

lacji z odzyskiem ciep a mo na wyposa y

w dodatkowy filtr o zwi kszonej skuteczno-

ci filtracji (montowany w kanale wentyla-

cyjnym).

W domach jednorodzinnych stosuje si  re-

kuperatory, w których dwa strumienie powie-

trza: jeden – ogrzanego z wn trza domu, i dru-

gi – ch odnego z zewn trz przep ywaj  przez 

wymiennik, stanowi cy szczeln  przegrod

dobrze przewodz c  ciep o. Przed wymienni-

kiem ciep a powietrze zewn trzne jest wst p-

nie oczyszczane przez filtr. W wymienniku 

dochodzi do podgrzania nawiewanego po-

wietrza. Za wymiennikiem znajduje si  drugi 

filtr, który dok adnie oczyszcza powietrze. 

Na rynku najcz ciej spotykany i naj-

prostszy rodzaj wymiennika to wymiennik 

krzy owy, w którym ciep o przekazywane 

jest przez równolegle u o one p yty, mi -

dzy którymi w przeciwnych kierunkach 

przep ywa zu yte i wie e powietrze. Jego  

sprawno  wynosi oko o 70%. Znacznie 

wy szy wspó czynnik sprawno ci, bo do-

chodz cy do 90%, osi ga wymiennik prze-

ciwpr dowy. Wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciep a umo liwia u ytkowni-

kom sterowanie ilo ci  wymienianego po-

wietrza za pomoc  regulatorów szybko-

ci pracy wentylatorów (zmniejszaj c lub 

zwi kszaj c ich wydajno ).

Instalacja z rekuperatorem nie wymaga 

budowy kominów, którymi wyprowadza si

ponad dach przewody wentylacji grawita-

cyjnej.

Podstawowym elementem, zapewniaj cym 

sprawn  prac  wentylacji, jest jej projekt. Bez 

niego trudno bowiem dobra  poszczególne 

urz dzenia instalacji, zapewniaj c przy tym 

wymagan  wydajno  wentylacji. Zarówno 

projekt, jak i wyposa enie domu w tak

wentylacj  nale y powierzy  specjalistom 

z do wiadczeniem.

Wi cej o wentylacji z rekuperatorem w ko-

lejnych numerach BD: 7–8, 9, 10.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a

ZALETY: 

zmniejsza nawet o 60% koszty ogrzewania domu;

zapewnia sta y dop yw wie ego powietrza do wszyst-

kich pomieszcze ;

pozwala kupi  ta szy kocio , bo o mniejszej mocy;

usuwa nadmiar pary wodnej i nieprzyjemne zapachy;

przyczynia si  do zredukowania ha asów dochodz cych 

z zewn trz oraz zwi ksza bezpiecze stwo domowników, 

gdy  eliminuje potrzeb  otwierania okien do wietrze-

nia;

pozwala zrezygnowa  z wielu elementów wyposa enia domu 

(niezb dnych przy wentylacji grawitacyjnej): wszystkich ko-

minów wentylacyjnych, nawiewników w oknach lub/i cia-

nach, mikrorozszczelnie  w oknach, otwieranych okien – tam 

gdzie mo na umy  je z zew n trz.

KOSZTY:

Centrala wentylacyjna ComfoAir 350 STANDARD wraz 

z osprz tem 6955 z

Komplet niezb dnych materia ów instalacyjnych systemu 

(kszta tki wentylacyjne – trójniki, przepustnice regulacyjne 

oraz inne elementy po czeniowe przystosowane do wykorzystania w systemach rekupe-

racyjnych (1 kpl.), czna ilo  przewodów wentylacyjnych izolowanych sztywnych i ela-

stycznych (115 m), czna ilo  anemostatów oraz czerpnia cienna i  wyrzutnia (12 szt.), 

komplet materia ów po czeniowych i uszczelniaj cych – z czki, ta my, opaski zacisko-

we (1 kpl.), projekt instalacji wentylacyjnej (1 szt.)) 9910 z

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Klienta 4280 z  (cena zawiera dojazd ekipy 

oraz transport materia ów do Klienta).

Koszt instalacji z monta em*: 21 145 z

Wycena firmy REKUPERATORY.PL

* Koszty monta u zale  od regionu kraju

KIEDY INSTALOWA :

Wentylacj  z rekuperatorem najlepiej 

zaplanowa  przed rozpocz ciem budo-

wy budynku, cho  jej pó niejsza insta-

lacja tak e jest mo liwa, znacznie jed-

nak dro sza.
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To najbardziej higieniczny sposób na usu-

wanie kurzu, bo zassane wraz z nim po-

wietrze odkurzacz ten wydmuchuje poza 

budynek. Dlatego te  sprz tanie odkurza-

czem centralnym nie powoduje unosze-

nia si  kurzu, py ków i roztoczy, co jest 

wad  wszystkich odkurzaczy tradycyjnych. 

Dlatego odkurzacz centralny jest wr cz nie-

odzowny w domu alergika uczulonego na 

kurz. 

Projektowaniem i monta em odkurzaczy 

centralnych zajmuj  si  wyspecjalizowa-

ne firmy i do nich nale y poprowadzenie 

rur i przewodów we w a ciwy sposób, do-

bór jednostki centralnej oraz wybór miejsca 

jej zainstalowania. Nie nale y zatem szu-

ka  fachowców poza wyspecjalizowanymi 

firmami. Ci bowiem cz sto oferuj  wykona-

nie instalacji z rur kanalizacyjnych, czo-

nych uszczelkami, które w do  krótkim 

czasie trac  swoje w a ciwo ci i system za-

czyna le funkcjonowa . Jego naprawa b -

dzie wi za a si  z kuciem cian. Instalacja 

centralnego odkurzania powinna by  za-

tem u o ona z rur do tego w a nie przezna-

czonych – wówczas zyskamy gwarancj

sprawnej instalacji na d ugie lata. 

Istotn  cech  odkurzacza centralnego jest 

atwo  obs ugi. Urz dzenie w cza si  po 

wsuni ciu w a do gniazda (wersja stan-

dardowa) b d  przez przesuni cie prze cz-

nika na r czce. 

Mo na tak e wybra  odkurzacze, któ-

rych r czka w a wyposa ona jest w re-

gulator mocy – dzi ki niemu mo na dosto-

sowa  si  ssania do potrzeb i oszcz dzi

energi . Na rynku dost pne s  tak e

odkurzacze centralne z tzw. systemem 

push&pull – w takich uruchomienie i wy-

czenie urz dzenia odbywa si  przez fal

powietrza wytworzon  przez wyd u enie 

i skrócenie r czki teleskopowej.

Zakup odkurzacza centralnego mo na 

roz o y  na dwa etapy. W pierwszym opra-

cowuje si  projekt odprowadzenia powie-

trza na zewn trz i rozprowadza w cianach 

rury PVC zako czone gniazdami ss cymi. 

Etap drugi to zakup akcesoriów i jednostki 

centralnej oraz jej monta . Rury prowadzi 

si  mo liwie najkrótsz  drog  i z minimal-

n  liczb  kolanek, ograniczaj c do mini-

mum liczb  za ama  i zmian kierunku, by 

nie zwi ksza  oporów przep ywu, gdy  po-

woduj  one spadek si y ssania. 

Odkurzacze centralne maj  wiele ko có-

wek, którymi mo na odkurza  materace, 

meble tapicerowane, a nawet zbiera  wod

czy popió  z kominka (je li dokupimy se-

parator do tego przeznaczony), czego zwy-

kle nie mo na robi  odkurzaczem tradycyj-

nym.

Wi cej o odkurzaczach centralnych w ko-

lejnych numerach BD: 4, 7–8, 10.

Odkurzacz centralny

ZALETY: 

u atwia i przyspiesza sprz tanie; 

nie zanieczyszcza powietrza, bo za-

ssanego z kurzem nie wdmuchuje 

z powrotem do wn trza, nie unosi 

te  kurzu podmuchem powietrza 

wydechowego;

pracuje cicho, wi c nie zak óca wy-

poczynku, pracy czy innych czyn-

no ci; zw aszcza e jednostk  cen-

traln  montuje si  w pomieszczeniu 

niemieszkalnym.

KOSZTY:

1. etap – wykonanie instalacji  

szufelka automatyczna – ok. 170 z , gniaz-

da ss ce 2 szt. – ok. 50 z  za sztuk , gniaz-

do gospodarcze – ok. 40 z

punkt ss cy – 244 z /szt.

w sumie – materia y i robocizna 

ok. 1290 z

2. etap – zakup jednostki centralnej wraz 

z akcesoriami do sprz tania 

W zale no ci od wyboru – od 1000 z

w najprostszej wersji (model BM 165 + 

akcesoria standard) do ok. 2800 z  w wersji lux (model 

SC 325 + akcesoria Aspira z regulacj  si y ss cej)

Koszt instalacji (dwa etapy) z monta em*: 

ok. 2300 z

Wycena firmy BEAM

* Koszty monta u zale  od regionu kraju

KIEDY INSTALOWA :

Instalacj  centralnego odkurzania rozprowadza si  przed rozpocz ciem robót 

wyko czeniowych.

W ju  wyko czonym budynku tak e mo na pokusi  si  o zainstalowanie odku-

rzacza centralnego – wówczas do rozmieszczenia rur mo na wykorzysta  ka-

na y wentylacyjne (je li nie b dzie przez to zak ócona wentylacja w domu) czy 

miejsce nad podwieszanymi sufitami.

jednostka centralna

przewody ssawne

w  ss cy

gniazdo ss cegniazdo 

wylotu powietrza

szufelka 

automatyczna
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