
Z
alety zaletami, ale kto myœli
o ogrzewaniu pod³ogowym, musi
sobie odpowiedzieæ na pytanie: czy

bardziej zale¿y mu na komforcie, czy na
tym, by wydaæ na ogrzewanie jak naj-
mniej pieniêdzy. Bo o ile na eksploatacji
„pod³ogówki” mo¿na oszczêdzaæ, to na-
k³ady inwestycyjne bêd¹ jednak spore,
zw³aszcza gdy bêdzie to instalacja wod-

na, koszty bêd¹ bowiem 30-40% wy¿sze
ni¿ instalacji z grzejnikami. A oszczêdno-
œci wynikaæ bêd¹ z mo¿liwoœci regulowa-
nia takiego systemu i dopasowywania go
do rzeczywistych potrzeb, co bêdzie
szczególnie efektywne w komplecie z ko-
t³em kondensacyjnym lub pomp¹ ciep³a.
Alternatywa – elektryczne ogrzewanie

pod³ogowe – jest wprawdzie tañsze pod
wzglêdem inwestycyjnym nawet od syste-
mu grzejnikowego, ale rachunki za pr¹d
nie pozostawi¹ z³udzeñ co do op³acalnoœci

tego sposobu ogrzewania domu. Elektrycz-
na pod³ogówka najlepiej sprawdza siê jako
jeden z elementów systemu grzewczego, na
przyk³ad montowana w ³azience i u¿ywana
okazjonalnie, gdy zajdzie taka koniecz-
noœæ. Zreszt¹ wodne ogrzewanie pod³ogo-
we te¿ nie musi byæ uk³adane w ca³ym do-
mu, a tylko w wybranych pomieszczeniach
(np. w salonie, ³azience). W pozosta³ych
znakomicie sprawdz¹ siê indywidualnie
regulowane grzejniki.
Bez wahania warto wybraæ ogrzewanie
pod³ogowe, gdy ma byæ ono zasilane
pomp¹ ciep³a lub kot³em kondensacyj-
nym.
I tak przeszliœmy do mieszanych uk³adów
grzewczych, z których najciekawszym
rozwi¹zaniem s¹ te, w których do wspó³-
pracy w³¹czony jest kominek.
Moc ogrzewania pod³ogowego okreœla siê
na podstawie zapotrzebowania danego

Ogrzewanie pod³ogowe

ma teoretycznie same

zalety: zapewnia najlep-

szy dla cz³owieka roz-

k³ad temperatury w po-

mieszczeniach – zgodnie

z regu³¹ – ciep³e nogi,

zimna g³owa, z domu

znikaj¹ grzejniki, 

a instalacja uchodzi 

za bezawaryjn¹ i trwa³¹.
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Ciep³e stopy
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pomieszczenia na ciep³o. Jeœli w domu ma
panowaæ temperatura 20°C, wystarczy
moc nieprzekraczaj¹ca 100 W/m2. Orien-
tacyjnie przyjmuje siê, ¿e w ³azience
i przedsionku zapotrzebowanie na ciep³o
wynosi 120-150 W/m2, a w pozosta³ych
pomieszczeniach – 80-100 W/m2.

WODNE OGRZEWANIE
POD£OGOWE
Jest znacznie tañsze w eksploatacji od
elektrycznego, gdy¿ zasila je ciep³a woda
z kot³a c.o. lub pompy ciep³a. 
Wykonanie instalacji musi byæ bardzo
staranne, gdy¿ usuwanie usterek mo¿e
oznaczaæ koniecznoœæ kucia pod³ogi.
Instalacjê wykonuje siê z rur miedzia-

nych lub z tworzywa sztucznego. Oba
materia³y s¹ odporne na korozjê i lekkie.
W instalacji z miedzi nale¿y u¿ywaæ wy-
³¹cznie miêkkich przewodów, które
umo¿liwiaj¹ odpowiednie ukszta³towanie
trasy ich przebiegu. Produkuje siê rury
z fabryczn¹ otulin¹ zabezpieczaj¹c¹ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Spoœród tworzyw do wyboru jest kilka od-
mian polietylenu, polibutylen, polipropy-
len oraz rury wielowarstwowe. Warto kupo-
waæ rury z pow³ok¹ antydyfuzyjn¹, bo nie
przepuszczaj¹ do swojego wnêtrza tlenu.
G³adka powierzchnia wewnêtrzna œcianek
minimalizuje opory przep³ywu wody.
Strop, na którym ma byæ uk³adane
ogrzewanie pod³ogowe, powinien byæ
pokryty izolacj¹ termiczn¹, aby instala-
cja pod³ogowa nie ogrzewa³a pomiesz-
czenia na ni¿szej kondygnacji. Izolacj¹
t¹ mo¿e byæ styropian – i on jest najczê-
œciej stosowany – ale te¿ we³na mineral-

na czy p³yty poliuretanowe. Na izolacji
termicznej uk³ada siê izolacjê przeciw-
wilgociow¹ z folii polietylenowej, a na-
stêpnie – rury w uk³adzie meandrów.
Przewody powinny byæ oddalone od sie-
bie nie wiêcej ni¿ o 30 cm, a w strefach
brzegowych, na przyk³ad przy œcianie
z oknami, ich zagêszczenie powinno
byæ wiêksze.
W ogrzewaniu pod³ogowym nie powin-
no byæ ¿adnych po³¹czeñ, które zawsze
s¹ miejscami potencjalnych nieszczel-
noœci – trudnych do zlokalizowania
i naprawy. Uk³ad rur pod³¹cza siê do
rozdzielacza, który jest centralnym
punktem instalacji.
Rury pokrywa siê warstw¹ jastrychu –
tak, by warstwa nad instalacj¹ uzyska³a
gruboœæ oko³o 5 cm. 

Ze wzglêdu na wysokie opory przep³ywu
instalacje wodnego ogrzewania pod³ogowe-
go mog¹ pracowaæ jedynie w systemach
pompowych – nie mo¿na ich stosowaæ
w systemach ogrzewania grawitacyjnego.

ELEKTRYCZNE OGRZEWA-
NIE POD£OGOWE
Stosuje siê je najczêœciej do okresowego
ogrzewania pomieszczeñ – przede wszyst-
kim ³azienek, ale mo¿na je zak³adaæ tak¿e
w innych pomieszczeniach – dla zwiêksze-
nia komfortu ich u¿ytkowania. Przewody
nie powinny byæ umieszczone pod mebla-
mi, zatem o umeblowaniu pomieszczeñ,
które maj¹ byæ tak ogrzewane, trzeba zde-
cydowaæ przed u³o¿eniem instalacji. Jeœli
tego siê nie dopilnuje, temperatura pod³ogi
pod meblami bêdzie wzrasta³a szybciej ni¿

OGRZEWANIE POD£OGOWE
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Meandrowy uuk³ad wwodnego
ogrzewania ppod³ogowego

Schemat wwodnego oogrzewania ppod³ogowego

rozdzielacz

posadzka

rura
grzewcza

folia
polietylenowa

mocowanie rur

jastrych

strop

izolacja cieplna

ODPOWIEDNI KOCIO£
Wodne ogrzewanie pod³ogowe mo¿e

wspó³pracowaæ z ka¿dym Ÿród³em ciep³a,

pod warunkiem, ¿e temperatura zasilania

czêœci pod³ogowej nie przekroczy 50°C.

Montuje siê je jako oddzielny obieg, dziêki

czemu mo¿e ono pracowaæ niezale¿nie od

pozosta³ej czêœci instalacji i mo¿liwe jest

uzyskanie po¿¹danej temperatury przez

domieszanie wody zasilaj¹cej – nawet

z kot³a wêglowego o wy¿szej temperaturze

wody zasilaj¹cej.

Niezale¿ny obieg pod³ogowy wymaga zamon-

towania termostatycznego zaworu cztero-

drogowego i dodatkowej pompy obiegowej.

naczynie wzbiorcze
przeponowe

ograniczenia maksymalnej
temperatury wody zasilaj¹cej

rozdzielacz
wê¿ownica

kocio³

pompa
obiegowa

samoczynny zawór
odpowietrzaj¹cy

Wodne oogrzewanie ppod³ogowe zzasilane pprzez rrozdzielacz
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w pozosta³ej czêœci pomieszczenia, co mo¿e
doprowadziæ do przepalenia instalacji
grzewczej.
Ogrzewanie elektryczne wykonuje siê z ka-
bli, mat lub folii grzewczych. Dziêki nie-
wielkiej œrednicy kabli gruboœæ warstwy ja-
strychu mo¿e byæ mniejsza ni¿ w wypadku
ogrzewania wodnego.
Do instalacji grzewczych mo¿na zastoso-
waæ kable dwojakiego rodzaju:

dwu¿y³owe zasilane z jednej strony
(mniej „siej¹” zak³ócenia, bo pola magne-
tyczne wytwarzane przez przeciwnie p³y-
n¹ce pr¹dy wzajemnie siê znosz¹), 

jedno¿y³owe zasilane z dwóch stron.
Maty grzewcze produkowane s¹ z siatki
z tworzywa sztucznego, w któr¹ wplecio-

ny jest kabel, zasilany równie¿ jedno- lub
dwustronnie.
Folie grzewcze to p³askie druty alumi-
niowe zatopione w folii poliestrowej. Jest
to system elektrycznej pod³ogówki, który
ma najmniejsz¹ gruboœæ.
Moc grzewcza instalacji w dobrze ocieplo-
nym domu wynosi 80-90 W/m2. Wartoœæ ta
nie powinna przekraczaæ 150 W/m2, cho-
cia¿ w strefach przyœciennych dopuszcza siê
tak¿e ogrzewanie o mocy do 200 W/m2. ¯e-
by zwiêkszyæ moc ogrzewania, wystarczy
gêœciej u³o¿yæ przewody, co powinno byæ
okreœlone w projekcie.
Odleg³oœci pomiêdzy równoleg³ymi odcin-
kami kabla wynosz¹ od 5 do 15 cm. Prze-
wody mocuje siê do pod³o¿a specjaln¹ ta-
œm¹ monta¿ow¹.
Warstwa jastrychu nad kablami lub mat¹
grzewcz¹ powinna wynosiæ 3-5 cm. 
Pod³ogowe ogrzewanie elektryczne mo¿e
mieæ bardzo rozbudowan¹ automatykê.
Mo¿liwe jest nawet sterowanie nim za po-
moc¹ komputera. Mo¿na kupiæ regulator
z mo¿liwoœci¹ programowania ró¿nej tem-
peratury w pomieszczeniu o ró¿nych po-
rach dnia i nocy. Je¿eli system ogrzewania
pod³ogowego dzia³a w kilku pomieszcze-
niach lub w ca³ym domu, mo¿na zamonto-

waæ uk³ad steruj¹co-programuj¹cy, który
bêdzie sterowa³ prac¹ poszczególnych ter-
mostatów.

OGRZEWANIE ŒCIENNE
W ogrzewaniu p³aszczyznowym, jak sa-
ma nazwa wskazuje, ogrzewa nas jakaœ
p³aszczyzna. Najpopularniejszym jego
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TEMAT NUMERU

termostat

zasilanie 230 V

posadzka

wylewka betonowa 3-5 cm

wylewka betonowa 1-2 cm

styropian

czujnikkabel grzejny

pod³o¿e

Konstrukcja ppod³ogi zz oogrzewaniem eelektrycznym

Kabel grzejny zasilany jednostronnie (a), dwustronnie (b)

Etapy mmonta¿u mmaty ggrzejnej

Ogrzewanie œœcienne
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reprezentantem jest ogrzewanie pod³o-
gowe, ale ogrzewaæ wnêtrze mog¹ rów-
nie¿ œciany lub sufit. 

Ogrzewanie sufitowe, choæ równie¿ znane,
sprawia pewne problemy podczas monta¿u
i wykañczania. Ponadto wy¿sza temperatu-

ra utrzymuje siê przy suficie, a ni¿sza –
przy pod³odze, co jest mniej komfortowe
w stosunku do ogrzewania pod³ogowego. 
Ogrzewanie œcienne uk³ada siê ³atwiej
ni¿ sufitowe, ale wymaga przemyœlane-
go planowania, by instalacji nie zas³oni-
³y du¿e meble takie jak ³ó¿ka czy szafy.
Najlepiej, gdy ogrzewana œciana pozo-
stanie wolna od zabudowy, dlatego
ogrzewanie takie najlepiej montowaæ na
skoœnych œcianach poddasza.
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RURY DO WODNEGO OGRZE-
WANIA POD£OGOWEGO
W instalacjach ogrzewania pod³ogowego stosuje

siê miêkkie rury miedziane, rury polipropylenowe

(PP) oraz rury warstwowe typu PE-X/Al/PE. Ka¿-

dy rodzaj rur ma nieco inne w³aœciwoœci, ale

praktycznie nie ma miêdzy nimi istotnych ró¿nic:

najwiêkszy wp³yw na trwa³oœæ i niezawodnoœæ in-

stalacji ma jakoœæ samego materia³u oraz prawi-

d³owe wykonanie instalacji. 

Rury miedziane s¹ stosunkowo drogie i przy uk³a-

daniu w ogrzewaniu pod³ogowym powinny byæ

os³oniête tzw. peszlem – koszulk¹ ochronn¹

z tworzywa. Zabezpiecza to miedŸ przed korozyj-

nym oddzia³ywaniem wylewki cementowej

i umo¿liwia swobodne odkszta³cenia przewodów

wynikaj¹ce z ich rozszerzalnoœci cieplnej. 

Rury polipropylenowe do ogrzewania pod³ogo-

wego musz¹ mieæ tzw. barierê antydyfuzyjn¹ –

w postaci specjalnej folii, która zapobiega przeni-

kaniu tlenu do wody grzejnej. Rury te mo¿na uk³a-

daæ bezpoœrednio w wylewce betonowej, jednak

d³ugoœæ prostych odcinków nie mo¿e przekraczaæ

5 m. Rury PP wymagaj¹ uk³adania w doœæ sztyw-

nych uchwytach lub monta¿u na gor¹co, ponie-

wa¿ ich wygiête odcinki maj¹ tendencjê do pro-

stowania siê. Tych wad nie maj¹ rury warstwo-

we, produkowane w ró¿nych odmianach ró¿ni¹-

cych siê uk³adem warstw – najczêœciej z poliety-

lenu sieciowanego (PE-X), aluminium (Al) i poli-

etylenu wysokiej gêstoœci (PE). Warstwa alumi-

nium zabezpiecza przed dyfuzj¹ tlenu, zmniejsza

rozszerzalnoœæ ciepln¹ rury i sprawia, ¿e rury nie

maj¹ tzw. pamiêci kszta³tu, co oznacza, ¿e po wy-

giêciu rura nie wraca do poprzedniej formy. Nie-

zale¿nie od rodzaju u¿ytych rur, w instalacji

ogrzewania pod³ogowego nale¿y przestrzegaæ

zasady uk³adania pêtli grzewczych z jednego od-

cinka, bez jakichkolwiek z³¹czek. £¹czna d³ugoœæ

przewodów pojedynczego grzejnika pod³ogowe-

go nie powinna przekraczaæ 50 m. Rury montuje

siê w uk³adzie zygzakowym – z podzia³em na sek-

cje d³ugoœci do 100 m.

INFO RRYNEK

Ogrzewanie ppod³ogowe wwodne
AFRISO-EEURO-DDYNAMIK

032 330 33 55 www.podlogowka.pl
AQUATHERM

022 321 00 00 www.aquatherm.com.pl
COMAP 022 744 22 01 www.comap.pl
COPRAX 058 324 13 15 www.coprax.pl
DANFOSS (sterowanie ogrzewaniem pod³ogowym)

022 755 07 00 www.danfoss.pl
HADWAO (œcienne)

022 815 32 67 www.hadwao.com
KAN 085 749 92 00 www.kan.com.pl
KISAN 022 701 71 30 www.kisan.pl
PURMO (Rettig Heating)

022 643 25 20 www.purmo.com
REHAU 061 849 84 00 www.rehau.pl
ROTH PPOLSKA 068 320 20 72 www.roth-polska.com
TECE 071 392 48 30 www.tece.pl
UNIVERSA 0604 526 414 www.universa.com.pl
VARIOTHERM 014 678 42 95 www.variotherm.pl
WAVIN EEKOPLASTIK

077 441 66 90 www.ekoplastik.com.pl
WAVIN MMETALPLAST-BBUK

061 891 10 01 www.wavin.pl
WIELAND 022 637 31 05 www.wieland.de

Ogrzewanie ppod³ogowe eelektryczne
BALTIPOL 022 780 43 12 www.baltipol.com.pl
DANFOSS ((DEVI)

022 755 06 50 www.devi.com.pl
EKO-TTERM 022 732 08 32 www.eko-term.com.pl
ELEKTRA 022 843 32 82 www.elektra.pl
EMUZ 058 682 36 74 www.emuz.com.pl
ENSTO PPOL 058 692 40 89 www.ensto.pl
LUXBUD 022 839 90 22 www.luxbud.com.pl
NOVOTERM 091 485 35 07 www.novoterm.pl
POLARHEAT (równie¿ sufitowe)

042 655 95 00 www.polarheat.pl
RAYCHEM 022 331 29 50 www.tycothermal.pl
ROTAL (równie¿ sufitowe, œcienne)

091 422 65 87 www.rotal.pl
STIEBEL EELTRON

022 846 48 20 www.stiebel-eltron.com.pl
THERMOVAL 022 853 27 27 www.thermovalpolska.pl
TYCO TTHERMAL CCONTROLS

022 331 29 50 www.tycothermal.pl

PRZYDATNE ADRESY

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.plplpl
– ceny brutto –
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Miedziane rrury ddo oogrzewania ppod³ogowego
– o œœrednicy ood 112 ddo 222 ccm

Za³o¿enia: powierzchnia pod³ogi – 10 m2

Ile kkosztuje oogrzewanie ppod³ogowe?

ogrzewanie ppod³ogowe wwodne

1 posadzka*
2 jastrych ggr. 66,5 ccm: 150-250 z³
3 rury ggrzewcze: 300-520 z³
4 folia ppolietylenowa: ok. 20 z³
5 klipsy: ok. 50 z³
6 styropian EEPS 1100-0038, ggr. 110 ccm: 190-260 z³
7 termostat: 150-250 z³

materia³y:  860-1350 z³
robocizna: 800-1100 z³
koszt cca³kowity: 1660-22450 zz³

ogrzewanie ppod³ogowe eelektryczne

1 posadzka*
2 jastrych ggr. 44-55 ccm: ok. 90-125 z³
3 elementy ggrzejne: 800-1360 z³
4 siatka mmonta¿owa: ok. 50 z³
5 styropian EEPS 1100-0038, ggr. 55 ccm: 90-150 z³
6 termostat: 150-250 z³

materia³y: 1180-1935 z³
robocizna: 700-950 z³
koszt cca³kowity: 1880-22885 zz³

*nale¿y doliczyæ koszty materia³ów posadzkowych np.: terakota/gres od 30 z³/m2; kamieñ od 100 z³/m2; panele 
pod³ogowe od 15 z³/m2; parkiet od 25 z³/m2; deski od 25 z³/m2; wyk³adzina dywanowa od 12 z³/m2; wyk³adziny typu PVC
od 15 z³/m2
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