
Ogrzewanie gazowe to w domach jednoro-

dzinnych nadal najpopularniejsze rozwi -

zanie. Dzi ki temu na rynku mamy du y

wybór kot ów. Kilkana cie wiod cych firm

proponuje naprawd  porz dne urz dzenia,

które ró ni g ównie wzornictwo, u atwienia

w eksploatacji i, oczywi cie, cena. Trafiaj

si  te  specjalne propozycje, jak np. naj-

mniejszy kocio  wisz cy dla tych, którzy

maj  ma o miejsca. Wszystkie maj  zbli o-

n  sprawno  i trwa o .

Z wi ksz  ostro no ci  trzeba traktowa

kot y typu „no name” – s  one ta sze, ale

mog  by  wykonane z mniej trwa ych ma-

teria ów, zazwyczaj gorzej wygl daj  i nie s

wyposa one w sterowanie elektroniczne.

Oczywi cie, nawet urz dzenia niemarkowe,

kupowane w markecie, powinny mie  od-

powiednie oznaczenia. Na tabliczce zna-

mionowej musi by  wybita cecha podgrupy

gazu (np. GZ-35) a tak e znak bezpiecze -

stwa CE, który wiadczy o tym, e urz dze-

nie spe nia wymagania Unii Europejskiej. 

Praca domowa 
Mimo du ego wyboru dobrych urz dze ,

kupienie kot a nie jest atwe. Z ka dej stro-

ny czyhaj  na nas pu apki, pocz wszy od

niedoinformowanych sprzedawców – pró-

buj cych sprzeda  kot y o zbyt du ej mocy,

poprzez sprytnych producentów – wymu-

szaj cych p atne przegl dy warunkuj ce

dotrzymanie gwarancji, do pseudofacho-

wych monterów – nie radz cych sobie

z ustawieniem skomplikowanej elektro-

niki. Dlatego po kupno kot a nie warto wy-

rusza  bez odpowiedniego przygotowania.

Na pocz tek trzeba okre li  w przybli eniu

moc kot a i zastanowi  si , jakie funkcje ma

on spe nia  – jedynie ogrzewania, czy te

ogrzewania i przygotowania ciep ej wody

u ytkowej. Potem powinni my obejrze

miejsce, w którym chcemy umie ci  urz -

dzenie. W niewielkiej przestrzeni sprawdzi

si  kocio  wisz cy. A mo e trzeba zmie ci

go w azience – wtedy musimy nie tylko

zwróci  uwag  na g o no  jego pracy, ale

te  wybra  urz dzenie z  zamkni t  komor

spalania (mniejsze i bezpieczniejsze). Kiedy

ju  ustalimy wst pne za o enia, mo emy

przejrze  oferty producentów w Internecie

– polecamy www.cozaile.pl. Wprawdzie

cz  firm nie podaje cenników, a pozosta e

ceny mog  si  ró ni  od sklepowych nawet

o 20 proc., ale zawsze daje to pewn  orien-

tacj  w rynku. Odwa ni mog  skorzysta

z oferty sklepów internetowych i aukcji.

W Internecie mo na wylicytowa  nawet do

80 proc. taniej kot y u ywane i o ok.

25 proc. nowe. Pami tajmy jednak, e dla

uzyskania gwarancji trzeba zamówi  auto-

ryzowany monta .

Zapraszam do kot owni
Po wst pnym wytypowaniu firmy i rodzaju

kot a, mo na ju  jecha  do sklepu. Ustale-

nie przybli onej mocy pozwoli kontrolowa

sprzedawców, którzy mog  próbowa  na-

mawia  nas do przeinwestowania. Musimy

te  dok adnie wypyta  o warunki gwaran-

cji. Mo e okaza  si , e kocio  ma 5 lat gwa-

rancji, ale tylko pod warunkiem corocz-

nych, p atnych przegl dów. W nieautoryzo-

wanych sklepach kocio  mo na kupi  na-

wet do 10 proc taniej, ale  aby uzyska  gwa-

rancj  trzeba zamówi  wizyt  serwisanta

(z firmy, której urz dzenie kupili my), aby

podstemplowa  nam kart . Po wybraniu ko-

t a, trzeba „zaprosi ” do domu doradc

technicznego lub instalatora, który spraw-

dzi na miejscu warunki pod czenia urz -

dzenia. Szczególnie wa na jest ocena komi-

na – jest odpowiednio wytrzyma y czy mo-

e trzeba go b dzie wyposa y  w specjalny
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Prezentujemy kot y

dla domu

o powierzchni

150-200 m2, w którym

mieszka czteroosobowa

rodzina.

W przegl dzie

zamie cili my kot y

maj ce palniki

z modulacj  mocy. 

Czy kocio  jednofunkcyjny to naprawd  mniejszy wydatek? 

Jak obliczy  potrzebn  moc? 

Kiedy warto da  si  namówi  na urz dzenie kondensacyjne? 

Gdzie kupowa ?

Ile zainwestowa ?

Jak nie da  si  naci gn  na wi ksze koszty?

Czyli, co tak naprawd  powiniene  wiedzie , zanim wydasz
pieni dze na kocio  gazowy.

dodaj

ANNA OOLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK, AANETA DDEMIANOWICZ

Moc kot a dobieramy na podstawie zapo-

trzebowania budynku na ciep o. Aby je pra-

wid owo wyliczy  nale y wzi  pod uwag :

powierzchni  ogrzewanego domu, sposób

izolacji termicznej cian, rodzaj okien

i drzwi, a tak e rodzaj kot a – jedno- lub

dwufunkcyjny. Moc kot a jednofunkcyjnego

powinna pokrywa  90 proc. zapotrzebowa-

nia budynku na ciep o. Pozosta e 10 proc.

pochodzi z tzw. zysków bytowych, np. z cie-

p a cia a ludzkiego, emisji z urz dze  elek-

trycznych. Ilo  energii potrzebnej na ogrza-

nie c.w.u. to zaledwie ok. 10-20 proc. energii

zu ywanej na ogrzanie domu, ale przek ada

si  to na wzrost mocy o 10-20 proc. tylko dla

kot ów z zasobnikami. Dla kot ów przep ywo-

wych, grzej cych bie cy strumie  wody, po-

trzebna jest du a moc (zwykle ponad 20 kW)

do ogrzania c.w.u.

Odpowiednio dobrana moc wa na jest rów-

nie  ze wzgl dów ekonomicznych. Je li piec

ma za ma  moc, dom jest le ogrzany, zu y-

cie paliwa wi ksze ni  zak adane, a czas eks-

ploatacji kot a krótszy. Kocio  o zbyt du ej mo-

cy jest przeinwestowany, pracuje z obni on

sprawno ci , nie wykorzystuj c swych mo li-

wo ci. Najlepsze s  kot y maj ce palniki

z modulacj  mocy. I tak np. kocio  o mocy 

8-23 kW pracuje z dowoln  moc  z tego za-

kresu. Im kocio  ma mniejsz  moc minimaln

i wi kszy zakres mocy – tym lepiej.

MOCY PRZYBYWAJ

WYBIERAMY I KUPUJEMY
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7355 z / 8973 z
BUDERUS
GB 122

Kocio
jednofunkcyjny, 
wisz cy, 
kondensacyjny

7805 z / 9522 z
JUNKERS
Cerasmart ZB7-22 A

Kocio
jednofunkcyjny, 
kondensacyjny, 
z zamkni t
komor
spalania

moc: 7,6-25,7 kW
Dobre rozwi zanie dla tych, którzy maj  ogrzewanie pod o-
gowe lub grzejnikowe niskotemperaturowe; produkt otrzy-
ma  znak „B kitnego Anio a” co znaczy, e jest przyjazny ro-
dowisku.

moc: 9,7-19 kW
Kocio  ma wysok  sprawno  - 107 proc., a jak po-
daje producent dzi ki temu zu ycie gazu jest o 30
proc. ni sze ni  w kot ach konwencjonalnych.

5990 z / 7308 z
VAILLANT
Eco Tec Plus

Kocio
jednofunkcyjny, 
wisz cy

5850 z / 7137 z
IMMERGAS,
Victrix 24 KW X

Kocio
jednofunkcyjny, 
wisz cy, 
kondensacyjny

moc: 4,7-24 kW
Kocio  ma wbudowany zawór trójdro ny – dzi ki temu
w ka dej chwili mo na pod czy  do niego zasobnik c.w.u.
i korzysta  z du ej ilo ci ciep ej wody; zastosowanie auto-
matyki pogodowej podnisi komfort u ytkowania kot a
i sprawia, e pracuje ekonomiczniej

moc: 7,8-20 kW
Niewielkie wymiary urz dzenia oraz wygl d przypominaj -
cy AGD, pozwalaj  zamontowa  je w kuchni, azience czy
przedpokoju; producent zapewnia, e praca kot a jest na-
prawd  cicha.

3440 z / 4196 z
TERMET
MiniMax Turbo

Kocio
jednofunkcyjny, 
wisz cy, 
z zamkni t
komor
spalania

wybieramy kocio  dla domu 150-200 m2

Moc kot a bez problemu obliczy instalator

lub projektant instalacji grzewczej. Mo e

nam w tym pomóc tak e sprzedawca, który

na podstawie zapotrzebowania na ciep o po-

da przybli on  warto  mocy urz dzenia.

Niezale nie od tego warto skorzysta  z kal-

kulatorów doboru kot a, dost pnych na stro-

nach internetowych producentów, albo

oszacowa  na podstawie wska nika odno-

sz cego si  do kubatury (lub powierzchni)

ogrzewanych pomieszcze . Warto  wska -

nika zale y od stopnia izolacji termicznej bu-

dynku i wynosi orientacyjnie:

dla domów bez izolacji cieplnej, budowa-

nych przed 1980 r >150 W/m2;

dla domów ze s ab  izolacj  ciepln  ok.

100 W/m2;

dla domów z dobr  izolacj  ciepln  (prak-

tycznie wszystkie domy budowane w ostat-

nich latach), 70 W/m2 lub mniej.

Poniewa  nawet niewielkie kot y ze zmienn

moc  maj  zwykle modulacj  mocy od niespe -

na 10 kW do ok. 20 kW, to nadaj  si  one za-

równo do domów ma ych o powierzchni ok.

100 m2, jak i znacznie wi kszych – nawet do

300 m2 ( je li jest dobra izolacja cieplna).

Uwaga! Blisko 90 proc. kot ów dost pnych na rynku ma moc

21 -25 kW i jest wyposa onych w palniki o modulowanej mo-

cy. Moc kot ów dwufunkcyjnych dobiera si  pod k tem za-

potrzebowania na c.w.u. (w praktyce powy ej 24 kW)

gazu!
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3050 z / 3721 z
SAUNIER DUVAL
ThemaClassic F AS 21 E

Kocio
jednofunkcyjny, 
wisz cy, 
z zamkni t
komor
spalania

moc: 8,9-21 kW
Niewielki kocio  w atrakcyjnej cenie, mo na go zabudowa
nawet we wn ce, a zamkni ta komora spalania i zabezpie-
czenia przed przekroczeniem bezpiecznej temperatury kon-
trolowane przez mikroprocesor sprawiaj , e jest bezpieczny
w u ytkowaniu.

moc: 7-21 kW
Kocio  ten jest dobrym rozwi zaniem w sytuacji, gdy nie ma
mo liwo ci pod czenia tego urz dzenia do istniej cego ko-
mina
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10 195 z / 12 438 z
WOLF
CGS 24/200

Centrala
konensacyjna,
dwufunkcyjna,
stoj ca,
z zasobnikiem 
c.w.u. 200 l

9768 z / 11 977 z
VIESSMANN
VITODENS 200

Kocio
dwufunkcyjny, 
wisz cy, 
kondensacyjny, 
z wbudowanym 
zasobnikiem
c.w.u. 
o pojemno ci 120 l

moc: 6,6-26 kW
Atrakcyjny cenowo kocio  o wysokiej sprawno ci; pracu-
je bezszmerowo, dzi ki czemu mo na go umie ci
w kuchni lub azience; kocio  emituje minimaln  ilo
substancji szkodliwych, za co otrzyma  znak ekologiczny
„B kitny Anio ”.

moc: 7,8-24,8 kW
Nowoczesny wygl d jest charakterystyczny dla urz dze
tej marki; to dobre rozwi zanie dla domów, w których
jest du e zapotrzebowanie na c.w.u.; do zbiornika mo na
tak e pod czy  kolektory s oneczne.

8400 z / 10248 z
IMMERGAS,
Zeus 20 Victrix

Kocio  wisz cy
kondensacyjny
z wbudowanym
zasobnikiem
c.w.u. 
pojemno ci 54 l

6113 z / 7458 z
ULRICH
Kondensich Kompressor KO 21

Kocio
dwufunkcyjny, 
kondensacyjny, 
wisz cy, 
z przep ywowym
podgrzewaczem
wody

moc: 10,5-21 kW
Pozwala uzyska  du  ilo  ciep ej wody przy niewielkiej
obj to ci podgrzewacza; dwukrotnie podgrzewa wod  –
najpierw w kotle, pó niej w podgrzewaczu; mo e dodat-
kowo wspó pracowa  z podgrzewaczem zewn trznym.

moc: 4,7-23,5 kW
Kocio  jest niewielki i nie wymaga dodatkowego po-
mieszczenia na jego instalacj ; podgrzewa a  700 l cie-
p ej wody w ci gu godziny

5737 z / 6999 z
BERETTA
kompakt Green 25 e.s.i.

Kocio  dwufunkcyjny,
wisz cy, 
kondensacyjny, 
z przep ywowym
podgrzewaczem
wody

3032 z / 3699 z
VIESSMANN
Vitopend WH1B

Kocio
dwufunkcyjny, 
z zamkni t
komor  spalania, 
wisz cy, 
z przep ywowym
podgrzewaczem
c.w.u.

moc: 10,5-24 kW
Niedrogi kocio , jeden z najmniejszych i najciszej pracu-
j cych;  podgrzewa 14 l wody w ci gu minuty; estetycz-
nie wykonany, mo e by  instalowany tak e w kuchni lub
azience.

moc: 6-25 kW
Niedrogi kocio  jak na kondensacyjny dwufunkcyjny;
przep ywowo podgrzewa c.w.u.; dzi ki zastosowaniu
najnowocze niejszych technologii producent obiecuje
ekonomiczno  jego pracy; kocio  ma elektroniczny pa-
nel sterowania.

wk ad kwasoodporny. Podczas wizji lokal-

nej ustalamy te , jakie dodatkowe materia-

y b d  potrzebne do pod czenia kot a

i tak naprawd  dopiero wtedy uzyskujemy

ostateczn  cen  zakupu.   

Uwaga! Kocio , tak jak ka dy towar, mo na

kupowa  na raty. A podczas zakupu warto

si  targowa , poniewa  sprzedawcy prawie

zawsze podaj  cen  z „niewielkim zapasem”. 

Ciep a woda?
Kocio  jednofunkcyjny podgrzewa jedynie

wod  kr c  w instalacji grzewczej. Jest on

ta szy ni  dwufunkcyjny, ale je eli chcemy

mie  ciep  wod , musimy dodatkowo za-

instalowa  zasobnik c.w.u. lub podgrze-

wacz wody.  

Kot y dwufunkcyjne przep ywowe ogrze-

waj  zarówno wod  w instalacji grzewczej

jak i wod  u ytkow . Pracuj  one z priory-

tetem c.w.u. co sprawia, e podczas poboru

wody instalacja grzewcza nie pracuje.

Z praktycznego punktu widzenia nie ma to

znaczenia, poniewa  z c.w.u korzysta si

przez kilka minut, wi c pomieszczenia nie

wych adzaj  si .

Innym rozwi zaniem jest monta  kot a z za-

sobnikiem c.w.u. Jego g ówn  zalet  jest to,

e pozwala na jednoczesne korzystanie z wo-

dy o takiej samej temperaturze przez kilka

osób. Wad  – konieczno  podtrzymywania

wysokiej temperatury mimo nieu ywania

ciep ej wody, co podnosi koszty. 

Kocio  dwufunkcyjny przep ywowy jest

ta szy i mniejszy ni  jednofunkcyjny z za-

sobnikiem c.w.u. Ogrzana woda  jest zu y-

wana na bie co i nie stygnie w zasobniku.

Jednak nawet latem, ka de odkr cenie kra-

nu powoduje uruchomienie urz dzenia.

W niewielkich domach dla 3-4 osobowej

rodziny, gdy punktów poboru c.w.u. jest

ma o (np. jedna azienka i kuchnia) i s  one

po o one blisko kot a, dobrym rozwi za-

niem jest kocio  przep ywowy. W wi k-

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez

„Budujemy Dom” najch tniej kupujemy kot y mar-

kowe, a przy ich wyborze kierujemy si  przede

wszystkim cen . Ankietowani inwestorzy najwi k-

szym zaufaniem obdarzaj  firmy, które znaj , jak

Viessmann, Junkers, Vaillant, Ulrich, De Dietrich,

Saunier Duval, Beretta, Immergas, Termet. Je eli

chodzi o przedzia y cenowe to równie cz sto wy-

bieramy kot y najta sze w granicach 4 tys. z , co in-

westujemy w nowoczesne urz dzenia kondensa-

cyjne. W ród ankietowanych, którzy zakup kot a

maj  za sob , wi kszo   decydowa a si  na krót-

LUBIMY KKOT Y ZZ „„METK ”

WYBIERAMY I KUPUJEMY
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szych domach o wi kszej liczbie domowni-

ków i punktów poboru c.w.u., potrzebny

jest kocio  z zasobnikiem na c.w.u. Mo e to

by  kocio  jednofunkcyjny z do czonym

zasobnikiem lub dwufunkcyjny z zasobni-

kiem wewn trznym.

Co ma wisie ...
Wybór mi dzy kot em stoj cym a wisz cym

uzale niony jest od miejsca jego instalacji.

Kocio  wisz cy pozwala na wi ksz  swobo-

d  – mo na go umie ci  na poddaszu,

w piwnicy, w pomieszczeniach mieszkal-

nych (np. kuchni). Jest lekki i ma niewiel-

kie wymiary. Nie wymaga tak e montowa-

nia dodatkowych urz dze  do wspó pracy

z instalacj , poniewa  jest w nie wyposa o-

ny. Kot y wisz ce produkowane s  jako jed-

no- i dwufunkcyjne. Podgrzewaj  wod

w sposób przep ywowy lub maj  wbudowa-

ny niewielkiej pojemno ci zasobnik c.w.u.

Kocio  stoj cy jest wi kszy i ci szy, wyma-

ga oddzielnego pomieszczenia. Jest równie

dro szy od wisz cego. Jego zalet  jest nieco

wy sza sprawno  nominalna i d u sza y-

wotno . Zalecany jest do stosowania w in-

stalacjach o du ej pojemno ci wodnej, np.

z grzejnikami eliwnymi. Bez trudu pod-

grzewa du e ilo ci wody, wi c sprawdza si

we wspó pracy ze starszymi instalacjami. 

Kubatura pomieszcze , w których instaluje

si  kot y z otwart  komor  spalania nie mo-

e by  mniejsza ni  8 m3, a z zamkni t  ko-

mor  spalania – 6,5 m3. Minimalna wyso-

ko  pomieszczenia to 2,2 m. Jedynie w bu-

dynkach wzniesionych przed 15 grudnia

2002 r. mo na zainstalowa  kocio  gazowy

w pomieszczeniu o wysoko ci 1,9 m.

Zamkni ta
komora?
Kot y z otwart  komor

spalania pobieraj  nie-

zb dne do ich prawi-

d owej pracy powietrze

z pomieszczenia, w któ-

rym s  zamontowane.

Spaliny powsta e w wy-

niku spalania gazu ko-

minem odprowadzane

s  na zewn trz. Urz -

dzenia z zamkni t  komor  spalania pobie-

raj  powietrze z zewn trz – podwójn

wspó osiow  rur  spalinowo-powietrzn ,

któr  jednocze nie odprowadzane s  spali-

ny. Kocio  gazowy z zamkni t  komor  spa-

lania mo na instalowa  nawet w ma ych

pomieszczeniach, gdzie nie ma dop ywu

wystarczaj cej ilo ci powietrza potrzebnej

do prawid owej pracy kot a. Doskonale

sprawdzi si  w kuchni, azience czy innym

pomieszczeniu. Kot y z zamkni t  komor

spalania maj  wy sz  sprawno , s  bez-

pieczniejsze i najcz ciej maj  mniejsze wy-

miary: najmniejszy ma zaledwie 23 centy-

metry grubo ci.

Wy sza szko a
– kondensacja
Kot y kondensacyjne s  uznawane za naj-

nowocze niejsze, mimo e produkowane s

ju  od ok. 30 lat. Wyró niaj  si  ponad 100-

procentow  sprawno ci  (niektóre osi gaj

108 proc.), która wynika z wykorzystania

dodatkowej energii odzyskiwanej z pary

wodnej zawartej w spalinach wytwarzanych

podczas pracy kot a. Wymiennik ciep a

o du ej powierzchni przechwytuje energi

pochodz c  ze skroplenia pary wodnej

i przekazuje j  powracaj cej z instalacji cen-

tralnego ogrzewania wodzie. Wst pne jej

podgrzanie zmniejsza ilo  ciep a potrzeb-

nego do ogrzania wody w instalacji grzew-

czej, przez co zmniejsza si  zu ycie paliwa.

Wed ug ró nych bada  oszcz dno ci waha-

j  si  w granicach od 15 do 40 proc. (prak-

tycy twierdz , e jest to jedynie 10-15 proc.).

Kot y kondensacyjne maj  dwa wymienni-

ki – g ówny, gdzie nast puje przekazanie

ciep a bezpo rednio ze spalin, oraz wtórny,

gdzie ma miejsce dalsze sch odzenie spalin

przez wod  powrotn , w wyniku czego wy-

krapla si  – kondensuje – para wodna. Tech-

nika kondensacji pozwala na maksymalne

wykorzystanie paliwa a tym samym obni e-

nie kosztów ogrzewania. Sprawno  kot a

kondensacyjnego wzrasta, gdy temperatura

wody grzewczej w instalacji centralnego

ogrzewania jest ni sza. Je li temperatura

wody wyp ywaj cej z kot a wynosi ok. 40°C,

a powracaj cej ok. 30°C – co ma miejsce

w przypadku ogrzewania pod ogowego –

sprawno  kot a mo e wynie  nawet 108

proc. Dla porównania, sprawno  kot ów

tradycyjnych w zale no ci od modelu wy-

nosi ok. 90-95 proc. Kot y kondensacyjne

mog  by  wisz ce lub stoj ce, jedno- b d

dwufunkcyjne. Budow  zewn trzn  nie

ró ni  si  od tradycyjnych. Kot y konden-

sacyjne kosztuj  wi cej od tradycyjnych, ale

s  ta sze w eksploatacji. 

Im m drzejszy,
tym dro szy
Nowoczesne kot y s  wyposa one w urz -

dzenia u atwiaj ce ich obs ug . Proste ste-

rowniki kieruj  prac  urz dzenia tak, aby

ogrza  pomieszczenia do zaprogramowanej

temperatury. Bardziej zaawansowane regu-

luj  prac  w zale no ci od temperatury pa-

nuj cej na zewn trz lub wewn trz, pory

dnia czy trybu ycia domowników. S u  do

tego: termostat pokojowy, sonda zewn trz-

na, termostat pogodowy i programator ty-

godniowy. Poza mo liwo ci  odcinania ga-

zu czy regulacji pracy pompy, regulacji mo-

cy grzewczej, maj  systemy autodiagnosty-

ki. Kot y z rozbudowan  elektronik  s

dro sze, ale bardziej ekonomiczne. 
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k  1-2-letni  gwarancj . Zaledwie co pi ty inwe-

stor postanowi  zap aci  wi cej, aby rozci gn

gwarancj  do 5 lat. Trzy razy wi cej responden-

tów wybra o kocio  wisz cy zamiast stoj cego

i dwufunkcyjny zamiast jednofunkcyjnego. Z opi-

nii naszych Czytelników wynika, e ogrzewanie

przy pomocy kot a gazowego jest przyjazne – ci-

che, atwe w obs udze, bezpieczne. Jedyne ne-

gatywne opinie dotyczy y sprzedawców, usi uj -

cych niezale nie od parametrów domu sprzeda

najdro sze urz dzenia, t umacz c to oszcz dno-

ciami w eksploatacji.

www.federacja-kkonsumentow.org.pl
– porady, adresy i telefony do oddzia ów FK;

www.skp.pl – strona Stowarzyszenia Kon-

sumentów Polskich, przepisy, porady (tak e

telefoniczne);

www.konsument.gov.pl – Europejskie

Centrum Konsumenckie, udziela porad nt.

praw konsumenckich w UE;

www.giih.gov.pl – G ówny Inspektorat

Inspekcji Handlowej. Sprawdza dzia alno

przedsi biorców (w tym sklepów) i prowadzi

s dy konsumenckie. 

KIEDY ZZAWIEDZIE SSPRZEDAWCA
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wybieramy kocio  dla domu 150-200 m2
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Kamil nie chce wst pnie sprawdzi  ofert

w Internecie, poniewa  uwa a to za strat

czasu. Oboje z Mariol  stawiaj  na markowe

urz dzenia, wybieraj  wi c sklepy ze znany-

mi firmami. Szukaj  punktu, w którym mo -

na po pierwsze – kupi  urz dzenia ró nych

firm, a po drugie – pracuje tam ekipa monta-

owa i serwisuj ca. Uwa aj , e fachowej po-

rady udziel  im tylko ludzie, którzy na co

dzie  zajmuj  si  kot ami – na pewno wiedz ,

jak cz sto psuj  si  urz dzenia poszczegól-

nych marek i s  w stanie to porówna . Jak na

razie mamy cztery znane za o enia. Moc ko-

t a – wyliczona przez projektanta to 17 kW.

Cena – ma by  zbli ona do 5 tys. z . Szukamy

– kot a dwufunkcyjnego, eby podgrzewa

ciep  wod . Ma by  – jak najmniejszy,  bo po

zmianach w projekcie domu, na  kot owni

zosta o naprawd  niewiele  miejsca. 

Od pierwszego wejrzenia...
W pierwszym sklepie sprzedawcy prezentuj

kilka kot ów i staraj  si  szczegó owo zesta-

wi  dane techniczne oraz cenowe. Marioli od

pocz tku podoba si  kocio  Kondensich

Kompressor firmy Ulrich, poniewa  jest nie-

wielki i wisz cy. Fachowiec zajmuj cy si

kot ami firmy Ulrich zach ca ich do kupie-

nia tego urz dzenia poprzez dodanie w pa-

kiecie zasobnika c.w.u. o pojemno ci 100 l.

Koszt cennikowy zestawu to 7740 z  netto,

czyli 8281 z  brutto. Od tego odejmuje rabat

w wysoko ci 15 proc. (obni ka zapropono-

wana przez firm  Ulrich w ramach promo-

cji) oraz 10 proc. (które dodaje sam sprze-

dawca). czny rabat wynosi ostatecznie

25 proc. – kocio  z zasobnikiem mo na kupi

za 5805, czyli brutto 6211 z  (na kot y kupio-

ne z monta em obowi zuje 7 proc. VAT).

Sprzedawca uprzedza jednak, e 6200 to do-

piero wst pny koszt i do tego trzeba jeszcze

doda  cen  materia ów instalacyjnych, jak

rurki, zawory, filtry, naczynie przeponowe,

pompa oraz koszt monta u kot a wraz z uru-

chomieniem. Za to w pakiecie jest regulator

pogodowy (porównuj c z cenami innych

producentów oszcz dzamy ok. 800 z .).

Zamawiamy wizyt  domow

Ostateczne wyceny i warunki monta u mo -

na uzyska  po wizycie domowej. Na miejscu

fachowiec sprawdza komin (czy wytrzyma

st enie spalin), ocenia stopie  skompliko-

wania pod czenia kot a i warunki w ko-

t owni. Poniewa  wszystko wygl da dobrze,

inwestorzy sk adaj  w firmie kolejn  wizyt .

Tam akceptuj  szczegó ow  wycen  i wst p-

n  umow . Wp acaj  zaliczk , ale musz

uzbroi  si  w cierpliwo , gdy  sprzedawca

nie jest w stanie dok adnie poda , jak d ugo

b dzie trzeba czeka  na monta . T umaczy,

e jest to spowodowane wyjazdem cz ci jego

pracowników do pracy za granic , bo nawet

warszawskie stawki nie mog  si  równa

z angielskimi. Pocieszaj ce jest to, e monta

kot a  Kamila i Marioli jest bardzo prosty

i b dzie trwa  ok. 5 godzin. Mo liwe wi c, e

ekipa przyjedzie do nich mi dzy wi kszymi

realizacjami. Gwarancja na wymiennik wy-

nosi 3 lata, a na pozosta e cz ci od roku do

18 miesi cy. Liczy si  j  nie od dnia zakupu,

tylko od momentu uruchomienia  kot a.

Kocio  mo na kupi  na raty.

WYBIERAMY I KUPUJEMY

7861 z

W
styczniu 2005 roku kupi am nowy ko-

cio  gazowy Ulricha w cenie 3600 z .

Sprawuje si  dobrze, poza tym jest ma y

i cichy. Jest to dla mnie wa ne, poniewa

na w asn  r k  robi am zmiany w projek-

cie domu i wysz a mi bardzo ma a kot ow-

nia. Tak naprawd , to chcia am kupi

Junkersa poniewa  takie urz dzenie mia-

am wcze niej. Jednak zmieni am zdanie

–  Ulrich okaza  si  ta szy. 

Ula, Krosno

M
am dom 120 m2 ogrzewany piecem w -

glowym. Palenie w nim staje si  dla

mnie coraz bardziej uci liwe, postanowi em

na wiosn  za o y  kocio  gazowy. Moje g ów-

ne wymagania to mo liwie najni sza cena

i nieskomplikowana obs uga. Kiedy ostatnio

by em w sklepie, sprzedawca poleci  mi urz -

dzenie firmy Termet. Za niewielk  cen  (w po-

równaniu z kot ami firm zachodnich) mog

mie  kocio , w którym temperatura ustawiana

jest automatycznie. Dowiedzia em si  te , e

jego naprawy nie s  drogie. Jedynym minu-

sem jest podobno g o na praca, ale przecie

i tak umieszcz  go w kot owni, w której do-

datkowo zyskam du o miejsca – po pierwsze

samo urz dzenie jest ma e, a po drugie, nie

b d   ju  musia  magazynowa  opa u.

Tomasz, Wa cz

M
ieszkam w 45-letnim domu. Planuj

kupno i monta  kot a c.o. Jednak mam

cztery przewody w kominie i wszystkie s  ju

wykorzystane. Sprzedawca kot ów poleci  mi

urz dzenie z zamkni t  komor  spalania

i wypuszczenie przewodu przez cian . Jed-

nak kominiarz powiedzia , e moc kot a za-

montowanego w taki sposób nie mo e prze-

kracza  5 kW (co jest nieprawd , bo w do-

mach wolno stoj cych nie mo e przekra-

cza  21 kW). U znajomych na S owacji ko-

cio  jest pod czony w a nie w taki sposób

i jak si  dowiedzia em to do  popularne

rozwi zanie dla starych domów.

W. Gruszczy ski

Z DDO WIADCZE  CCZYTELNIKÓW

PRZYK ADOWY WWYBÓR

zakup kontrolowany
pomagamy Czytelnikom wybra  kocio  gazowy

POSZUKIWANY: kocio  gazowy do domu o powierzchni

140 m2.  U ytkownikami b d  cztery osoby – to m ode

ma e stwo z dwiema córkami. Dom zosta  postawiony

w roku 2006. Ma dwuwarstwowe ciany z ceramiki i pla-

stikow , ale szczeln  stolark . W domu jest pi  punk-

tów poboru c.w.u. Mariola uwa a, e na zakup kot a po-

winni przeznaczy  5 tys. z otych. Kamil przekonuje j , e

warto zainwestowa  w nowoczesne urz dzenie  konden-

sacyjne. Szukamy wi c kot a kondensacyjnego, ale w ce-

nie najbardziej zbli onej do za o e  Marioli.
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Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile

Ulrich, KKondensich KKompressor

kocio  dwufunkcyjny, wisz cy, kondensacyjny

Koszt kot a z zasobnikiem c.w.u. 

o pojemno ci 100 l 

(z 25 proc. promocj ) 6211 z

Monta  1000 z

Uruchomienie kot a 50 z

Dodatkowe materia y 600 z .
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