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Przy obecnej modzie na przestronne
wnêtrza, gdzie du¿y i otwarty salon

wraz z przedpokojem wy³o¿ony jest ka-
mienn¹ posadzk¹, ogrzewanie pod³ogowe
jest idealnym rozwi¹zaniem. Niezast¹pio-
ne jest tak¿e w ³azience oraz kuchni,
gdzie zapewnia ciep³¹ i przyjemn¹ w do-

tyku pod³ogê. W budynkach dobrze ocie-
plonych ogrzewanie to mo¿e z powodze-
niem pe³niæ funkcjê jedynego i podstawo-
wego Ÿród³a ciep³a.

W zale¿noœci od noœnika energii dzie-
l¹ siê na:
� elektryczne;
� wodne;
� powietrzne.

Zalety ogrzewania
pod³ogowego
G³ówn¹ zalet¹ ogrzewania pod³ogo-

wego jest mo¿liwoœæ uzyskania w po-
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Ogrzewanie pod³ogowe zwane „pod³ogówk¹”, coraz
chêtniej stosowane jest w domach jednorodzinnych.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e zapewnia komfort cieplny

w ogrzewanych pomieszczeniach, pozwala
na swobodn¹ aran¿acjê wnêtrz, jest trwa³e

i niek³opotliwe w eksploatacji.
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PODŁOGÓWKA
– dlaczego warto
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Komfortowe ogrzewanie
Dla dobrego samopoczucia przeby-

waj¹cych w pomieszczeniu osób wa¿ne
s¹: równomierny rozk³ad temperatury
powietrza oraz jej ró¿nice w kierunku
pionowym i poziomym. Inny jest rozk³ad
temperatury w pomieszczeniu, w którym
zamontowane s¹ grzejniki na œcianie ze-
wnêtrznej (zwykle pod oknem), a inny,
gdy grzeje ca³a pod³oga. Powietrze ogrza-
ne przez tradycyjny grzejnik p³ynie do gó-
ry, a nastêpnie wzd³u¿ sufitu i œcian ku do-
³owi. Wy¿sza temperatura utrzymuje siê
w górnej czêœci pomieszczenia, a ni¿sza –
w dolnej. W takim pomieszczeniu g³owê
mamy w cieple, a nogi w ch³odzie �.

W pomieszczeniu z ogrzewaniem
pod³ogowym, najcieplej jest w dolnych
czêœciach pomieszczenia, przy pod³odze,
a najch³odniej w górnych. Ciep³o nie kr¹¿y
wokó³ œcian, tylko rozchodzi siê równo-
miernie  po ca³ym pomieszczeniu – od
pod³ogi ku sufitowi. Nasze nogi s¹ w cie-
ple, a g³owa w ch³odzie �. Mamy uczucie
ciep³a, mimo ¿e powietrze jest trochê
ch³odniejsze ni¿ w pomieszczeniu z ogrze-
waniem tradycyjnym, œrednio o 1-2°C.
A pamiêtajmy, ¿e obni¿enie temperatury
tylko o 1°C to oszczêdnoœæ oko³o 6-7% ener-
gii cieplnej. Koszty eksploatacyjne mo¿na
wiêc zmniejszyæ nawet o ponad 10%.



mieszczeniu optymalnego rozk³adu tem-
peratury. Cz³owiek najlepiej czuje siê,
gdy ma ciep³e nogi i ch³odniejsze powie-
trze na wysokoœci g³owy. Przy temperatu-
rze pod³ogi 24°C temperatura na wysoko-
œci g³owy wynosi oko³o 19°C, zaœ pod su-
fitem nie przekracza 16°C. 

Zalety ogrzewania pod³ogowego najle-
piej widaæ w pomieszczeniach wysokich
(powy¿ej 3 m), a tak¿e na du¿ych prze-
strzeniach. W wysokich wnêtrzach, ogrze-
wanych tradycyjnymi grzejnikami, ca³e
ciep³o ulatuje do góry. Powoduje to prze-
grzewanie górnych czêœci pomieszczeñ,
przy jednoczesnym niedogrzaniu dolnych.
Z kolei im wiêksza jest odleg³oœæ od grzej-
nika umieszczonego na œcianie, tym ch³od-
niej. W du¿ych pomieszczeniach mo¿e to
powodowaæ dyskomfort w miejscach po³o-
¿onych z dala od grzejników.

Ogrzewanie pod³ogowe jest syste-
mem niskotemperaturowym, gdy¿ tem-
peratura grzejnika p³aszczyznowego nie
powinna przekraczaæ 29°C, a wody zasila-

j¹cej (system wodnego ogrzewania pod³o-
gowego) – 55°C. W pomieszczeniach z ta-
kim ogrzewaniem dobrze czuj¹ siê osoby
cierpi¹ce na alergie. Ciep³o w zdecydo-
wanie wiêkszej czêœci przekazywane jest
przez promieniowanie, a tylko w niewiel-
kiej – przez konwekcjê. Promieniowanie
powoduje, ¿e najpierw ogrzewane s¹ œcia-
ny i meble znajduj¹ce siê w pomieszcze-
niu, a dopiero od nich ogrzewa siê powie-
trze. Unosi siê ono powoli, a to nie powo-
duje unoszenia kurzu. 

Kolejn¹ zalet¹ ogrzewania pod³ogowe-
go jest mo¿liwoœæ dowolnej aran¿acji
wnêtrz. Nie ma widocznych, umieszczo-
nych na œcianach grzejników, które ograni-
cza³yby swobodê w rozmieszczeniu ele-
mentów wyposa¿enia i zajmowa³y miejsce.
Jest to system trwa³y. Producenci ocenia-
j¹ trwa³oœæ prawid³owo wykonanej instala-
cji na oko³o 50 lat. U¿ytkowanie i konser-
wacja jest prosta dla u¿ytkowników.

System mo¿na precyzyjnie regulowaæ.
Temperaturê w poszczególnych pomiesz-
czeniach mo¿na ustawiaæ niezale¿nie. Po-
zwala to na oszczêdnoœæ energii ponad
10% w porównaniu z tradycyjn¹ instalacj¹
grzejnikow¹ i mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie
kosztów eksploatacji.  

Ograniczenia w stosowaniu
Nie w ka¿dym domu ogrzewanie

pod³ogowe mo¿na zastosowaæ jako pod-
stawowe i jedyne Ÿród³o ciep³a. Jest to
mo¿liwe tylko w domach dobrze zaizo-
lowanych termicznie – energooszczêd-
nych. Jeœli w domu straty ciep³a przez
œciany zewnêtrzne, pod³ogê dach, czy
wentylacjê s¹ zbyt du¿e, samo ogrzewa-
nie pod³ogowe nie zapewni wymaganej
temperatury w pomieszczeniach. W do-
mach, które spe³niaj¹ obowi¹zuj¹ce
obecnie normy cieplne, takich proble-
mów raczej nie ma. Jeœli straty ciep³a
w domu s¹ wiêksze, oprócz ogrzewania
pod³ogowego, trzeba zainstalowaæ dodat-
kowe elementy grzejne. System ogrzewa-
nia pod³ogowego trzeba przewidzieæ
w projekcie budowlanym domu.

Elementów grzejnych nie mo¿na
uk³adaæ na ca³ej powierzchni pod³ogi.
W ³azience nie montuje siê ich pod wann¹,
brodzikiem czy misk¹ ustêpow¹. W pozo-
sta³ych pomieszczeniach – pod szafami
oraz innymi meblami ustawianymi bezpo-
œrednio na pod³odze lub, gdy ich nó¿ki ma-
j¹ mniej ni¿ 5 cm. Ograniczenie to powo-

duje, ¿e w pomieszczeniach, w których
znaczn¹ czêœæ pod³ogi zajmuj¹ meble, np.
w sypialniach, czêsto konieczne jest stoso-
wanie dodatkowych Ÿróde³ ciep³a. Z tych
samych powodów, gdy mamy ju¿ zainstalo-
wane ogrzewanie pod³ogowe, nie zawsze
mo¿liwe s¹ zmiany ustawienia mebli i in-
nych elementów wyposa¿enia �.

Do wad ogrzewania pod³ogowego
mo¿na zaliczyæ równie¿ ograniczenia do-
tycz¹ce materia³ów stosowanych do wy-
koñczenia pod³ogi.
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� Ruch powietrza w pomieszczeniu ogrzewa-
nym tradycyjnie (grzejnik umieszczony przy
œcianie zewnêtrznej pod oknem)

��Ruch powietrza w pomieszczeniu z ogrze-
waniem pod³ogowym ��Ogrzewania pod³ogowego nie powinno siê

uk³adaæ pod szafkami w kuchni i przyborami
sanitarnymi w ³azience

oko³o 26°C

oko³o 18°C

oko³o
24°C

oko³o 19°C

Pod³oga przyjemnie ciep³a
Ograniczenie mocy ogrzewania pod-

³ogowego zwi¹zane jest z tym, aby pod-
czas eksploatacji, temperatura pod³ogi
nie przekracza³a okreœlonych wartoœci
(dla temperatury obliczeniowej od -16 do
-20°C zale¿nie od regionu kraju). Pod³oga
powinna przez ca³y czas zapewniaæ przy-
jemne ciep³o, neutralne pod wzglêdem fi-
zjologicznym. Maksymalna temperatura
pod³ogi w pomieszczeniach sta³ego prze-
bywania ludzi, takich jak salon to 26°C,
a w ³azienkach 34°C. Pod oknami
i wzd³u¿ œcian zewnêtrznych, czyli w tak
zwanych strefach brzegowych, tempera-
tura ta mo¿e byæ wy¿sza i wynosiæ 35°C.

Wodne ogrzewanie pod³ogowe jest jedynym s³usznym rozwi¹zaniem w przypadku
ogrzewania domu pomp¹ ciep³a.


