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Ogrzewanie 

pod ogowe stosu-

je si  najcz ciej  

w wybranych 

pomieszczeniach 

domu, a wi c jako 

uzupe nienie trady-

cyjnego ogrzewania 

grzejnikowego. 

Ma sporo zalet, ale 

te  pewne ograni-

czenia. Przed podj -

ciem decyzji warto 

je pozna .

Joanna D browska

fot. Tyco Thermal

Co trzeba wiedzie
o ogrzewaniu pod ogowym?
Pod ogówka to rodzaj ogrzewania p aszczy-

znowego, podobnie jak mniej popularne od 

niej ogrzewanie cienne i sufitowe. W po-

mieszczeniu, które ma by  tak ogrzewane, 

zamiast tradycyjnych grzejników montuje si

w pod odze jedn  z nast puj cych instalacji:

 cienkie rurki, którymi potem pop ynie 

ciep a woda (ogrzewanie wodne), albo

 grzewcze kable, maty lub folie (ogrzewa-

nie elektryczne). 

Ogrzewanie pod ogowe instaluje si  na 

etapie wykonywania wylewek, przed wy-

ka czaniem pod óg, na przyk ad przed u o-

eniem parkietu czy terakoty. Montowanie 

ogrzewania pod ogowego w gotowym, wy-

ko czonym domu wymaga demonta u wy-

ko czenia i kosztownej przeróbki insta-

lacji, m.in. przenoszenia w inne miejsca 

rur centralnego ogrzewania, dlatego je li 

w ogóle planowa  takie przeróbki, to tylko 

przy okazji remontu czy modernizacji.

Ogrzewanie pod ogowe najlepiej zaplano-

wa  przed rozpocz ciem budowy domu. Nie 

b dzie wtedy k opotów z wysoko ci  pod-

óg i konieczno ci wyrównywania ich po-

ziomu w pomieszczeniach z ogrzewan  pod-

og  i bez niej.

Zalety 
Korzystny rozk ad temperatury w po-

mieszczeniach. Cieplej jest przy stopach, 

ch odniej – przy g owie, co sprawia, e jest 

nam ciep o, nawet gdy temperatura powie-

trza w pomieszczeniu jest ni sza ni  w ta-

kim samym pomieszczeniu ogrzewanym 

zwyk ymi grzejnikami. W pomieszczeniu 

z ogrzewaniem pod ogowym mo na wi c

utrzymywa  o 2°C ni sz  temperatur  ni

w pomieszczeniu ogrzewanym tradycyjnie 

grzejnikami, a my nie b dziemy tego odczu-

wa  jako dyskomfortu.

Nie ma dodatkowej powierzchni, na 

której móg by si  zbiera  kurz. Sama po-

wierzchnia grzewcza jest g adka i bez za a-

ma  charakterystycznych dla grzejników 

wisz cych na cianach. Sprz tanie (czy my-

cie) pod ogi jest rutynow  i bardzo prost

czynno ci  domow , podczas gdy czyszcze-

nie i odkurzanie grzejników wymaga spe-

cjalnych zabiegów.

Niska temperatura grzejnika pod ogo-

wego. Dzi ki temu, e jest niska i nieznacz-

nie tylko wy sza od temperatury powietrza, 

Pod ogówka 
z grzejnikami 96

Grzejniki 82Kot y na paliwo 
sta e 72

Kot y
gazowe 66
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w pomieszczeniu tak ogrzewanym  nie wy-

st puje zjawisko przypiekania kurzu (cha-

rakterystyczne dla wysokotemperaturo-

wych grzejników ciennych), nie dochodzi 

te  do jego unoszenia si  wskutek konwek-

cyjnego ruchu powietrza (który jest wa-

runkiem dzia ania ogrzewania konwekcyj-

nego). Dzi ki temu ogrzewanie pod ogowe 

jest przyjazne dla alergików i osób wra li-

wych na kurz. Niska temperatura czynnika 

grzewczego umo liwia zasilanie ogrzewa-

nia pod ogowego kot em kondensacyjnym 

lub pomp  ciep a, która najlepiej wspó -

pracuje w a nie z ogrzewaniem niskotem-

peraturowym. Taki uk ad mo e przynie

znaczne oszcz dno ci w kosztach ogrzewa-

nia domu.

Ogrzewanie jest niewidoczne. Grzejniki nie 

zajmuj  miejsca na cianach czy pod odze, co 

zapewnia swobod  w aran acji wn trza.

Ciep o jest oddawane równomiernie 

w ca ym pomieszczeniu. Ca a powierzchnia 

posadzki emituje ciep o, a nie tylko w miej-

scu zainstalowania grzejnika, jak to ma 

miejsce w przypadku tradycyjnych grzejni-

ków ciennych. 

Wady
Du a bezw adno  cieplna grzejnika pod-

ogowego. Oznacza to jego powolne nagrze-

wanie si  i powolne stygni cie, co wynika 

z jego budowy: elementy grzewcze zwykle 

u o one s  na dobrze zaizolowanym stro-

pie i przykryte kilkucentymetrow  war-

stw  betonu, który musi si  nagrza , zanim 

zacznie przekazywa  ciep o do pomiesz-

czenia. 

Uwaga! W minimalnym stopniu dotyczy to 

folii i mat, które ukadane s  tu  pod posadzk .

Po rozgrzaniu beton d ugo pozostaje cie-

p y – nawet gdy odetniemy dop yw ciep ej

wody do instalacji. Dlatego dzia aniem 

pod ogówki trudniej si  steruje, to znaczy 

 P yta systemowa z izolacj  termiczn

i akustyczn  do monta u ogrzewania 

pod ogowego.  Dzi ki wysokoodpornym  

wypustkom umo liwia solidne trzymanie rury 

w obszarach zmian kierunku prowadzenia. 

Przyspiesza i u atwia monta

 Rozk ad temperatury w pomieszczeniu 

(a) ogrzewanym grzejnikami ciennymi i (b) 

pod ogowymi. Zdrowsze i bardziej komfortowe jest 

drugie rozwi zanie

ok. 19°C

ok. 24°C

fo
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wolniej dostosowuje si  ilo  ciep a dostar-

czanego przez instalacj  grzewcz  do zapo-

trzebowania na nie, zw aszcza gdy to zapo-

trzebowanie szybko si  zmienia. 

Przed u o eniem przewodów w pod-

odze dobrze jest zaplanowa  aran acj

wn trza. Przewody grzewcze je li znajd

si  pod meblami – np. szafkami kuchen-

nymi, nie b d  efektywnie ogrzewa  po-

mieszczenia. W takim miejscu mo na wi c

ich nie uk ada . Z drugiej jednak strony 

nie nale y przesadza  – kiedy  mo e ze-

chcemy przestawi  meble. W miejscach 

gdzie rozmieszczenie mebli mo e si  zmie-

nia , np. w salonie najlepiej zdecydowa

si  na ogrzewanie ca ej pod ogi. Natomiast 

z pod ogówki mo na mia o zrezygnowa

tam gdzie na pewno nie b dzie nigdy po-

trzebna: np. w schowku pod schodami, 

w spi arni, czy te  pod lodówk , pralk

itp.

Koszty inwestycyjne  30–40% wy sze 

ni  instalacji z grzejnikami, cho  wynika 

to w du ej mierze z faktu, e instalatorzy 

cz sto zawy aj  koszty robocizny.

Trudno ci z przeróbkami. Mo e to 

by   uci liwe na przyk ad w zwi zku ze 

zmian  przeznaczenia pomieszcze  i pla-

nowan  modernizacj  domu: w takich 

sytuacjach pod ogówka mo e by  utrud-

nieniem, bo jakiekolwiek jej przeróbki wy-

magaj  kucia ok adzin i wylewek.

Ograniczony wybór materia ów wyko -

czeniowych (patrz ramka obok).

Kontrowersje
Korzystne dla samopoczucia i komfortu 

cieplnego ogrzewanie pod ogowe mo e bu-

dzi  w tpliwo ci z ekonomicznego punk-

tu widzenia. Z jednej strony umo liwia 

oszcz dzanie dzi ki obni eniu tempera-

tury powietrza w stosunku do tradycyj-

nego ogrzewania grzejnikowego, z drugiej 

– z powodu du ej bezw adno ci cieplnej 

– nie reaguje na nag e zmiany temperatury 

i wtedy zu ywa niepotrzebnie wi cej ener-

gii ni  potrzeba. Ponadto ogrzewanie to 

jest te  dro sze inwestycyjnie.

Gdyby za o y , e w dwóch identycznych 

budynkach s  dwa rodzaje ogrzewania: 

w jednym – pod ogowe, w drugim – grzejni-

kowe, przy czym obydwa zasilane s  przez 

takie samo ród o ciep a (np. kondensacyjny 

kocio  gazowy), ten z ogrzewaniem pod ogo-

wym wyró nia by si :

ni sz  temperatur  w pomieszczeniach, 

a wi c ni szymi stratami ciep a przez 

przegrody zewn trzne oraz wentylacj ,

 ni sz  temperatur  czynnika grzejnego 

kr cego w instalacji centralnego ogrzewa-

nia, co umo liwia lepsze sch odzenie spalin 

i podniesienie sprawno ci kot a.

Wodne czy elektryczne?
Wybór zale y przede wszystkim od tego, jak 

du  powierzchni  zamierzamy w ten spo-

sób ogrzewa , o ile mo na zwi kszy  gru-

bo  pod ogi i obci enie stropu. Na wybór 

wp yn  te  mog  ró nice w kosztach inwe-

stycyjnych i eksploatacyjnych obydwu in-

stalacji.

Wodne

B dzie bardziej op acalne, je li planujemy 

ogrzewa  w ten sposób du  powierzch-

ni  i jego zadaniem b dzie przede wszyst-

kim zapewnienie komfortowej temperatu-

ry w pomieszczeniach (a nie tylko nadanie 

posadzkom przyjemnej dla stóp tempera-

tury). Je li instalacja b dzie zasilana 

np. przez gazowy kocio  kondensacyjny 

lub pomp  ciep a, b dzie bardzo ekono-

miczna.

Uk adanie wodnego ogrzewania pod o-

gowego tylko w pojedynczych pomieszcze-

niach nie ma sensu, poniewa  po czenie go 

z ogrzewaniem grzejnikowym b dzie zbyt 

trudne i kosztowne.

Takie ogrzewanie wykonuje si  z rur z po-

lietylenu sieciowanego (PE-X), polipropyle-

nu (PP) lub polibutylenu (PB) albo rur wie-

lowarstwowych (z tworzywa sztucznego 

i aluminium) lub miedzianych z p aszczem 

z tworzywa sztucznego.

Najpopularniejsze s  instalacje w postaci 

w ownicy meandrowej lub p tlowej w roz-

stawie 10–30 cm. Aby uzyska  najbardziej 

równomierny rozk ad temperatury pod ogi, 

uk ada si  w ownic  p tlow , czyli z prze-

wodu podwójnie z o onego. Zapewnia ona 

lepsze warunki ogrzewania, ale wymaga 

wi kszej ilo ci rur, a od montera – wi ksze-

go nak adu pracy.

Sposób u o enia rur, liczb  p tli i odleg o-

ci pomi dzy rurami (zwykle uk ada je si

g ciej w pobli u cian zewn trznych) po-

winny by  okre lone w projekcie. Inaczej 

mo e si  okaza , e rozk ad temperatury jest 

z y albo w ogóle pomieszczenie jest niedo-

grzane.

Wybór posadzki

Nie ka de wyko czenie nadaje si  na 

ogrzewan  pod og . Niektórym mate-

ria om wyko czeniowym mo e szkodzi

podwy szona temperatura, inne maj

nadmiern  izolacyjno  ciepln , a wi c

utrudnia yby rozchodzenie si  ciep a. 

Najlepsze na posadzki w pomiesz-

czeniach z ogrzewaniem pod ogowym 

s  materia y o wysokim wspó czyn-

niku przewodzenia ciep a: p ytki ce-

ramiczne lub kamie . Wszystkie inne 

w wi kszym lub w mniejszym stopniu 

utrudniaj  przekazywanie ciep a do po-

mieszcze . Nie znaczy to, e nie mo na

wyko czy  cz ci pod ogi drewnem, pa-

nelami lub wyk adzin . Musz  to by  jed-

nak materia y dopuszczone przez produ-

centów do stosowania na ogrzewanych 

pod ogach i trzeba je uk ada  zgodnie 

z ich zaleceniami.
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 Je li zdecydujemy si  na ogrzewanie 

pod ogowe w przedpokoju, to musimy zadba  o to, 

by nawet w najwi ksze mrozy temperatura nie 

spada a tam poni ej 0°C
 Najlepiej przewodz  ciep o posadzki 

z kamienia lub p ytek ceramicznych
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Je li rury u o ymy w p ytach styropianowych z fabrycznie wy-

ci tymi kana ami i pokryjemy je specjaln  p yt  grubo ci 0,5 cm, 

to poziom posadzki podniesie si  tylko o 4,6 cm (p yta styropia-

nowa 3 cm w rowkach rury o rednicy 1,6 cm + 0,5 cm p yta 

wzmacniana + 0,3 cm klej + 0,8 cm p ytki).

Elektryczne 

Praktyczne jest w kuchni i w azience, gdy w pozosta ych pomiesz-

czeniach s  grzejniki cienne. Ograniczenie dro szego w eksplo-

atacji ogrzewania elektrycznego do tych pomieszcze  – niezale nie 

od instalacji c.o. – b dzie rozs dnym rozwi zaniem. Z ogrzewania 

elektrycznego mo na b dzie korzysta  bez uruchamiania instalacji 

c.o. na przyk ad w okresach przej ciowych – wiosn  i jesieni .

Kable grzejne w grubej wylewce mo na wykorzysta  równie

jako ogrzewanie akumulacyjne. Jest to szczególnie wa ne, gdy za-

le y nam na obni eniu kosztów ogrzewania, bo wówczas mo emy 

korzysta  z ta szej taryfy.

Do wyboru mamy trzy rodzaje elementów grzewczych:

 przewody;

 maty;

 folie.

 Sposób mocowania przewodu grzejnego za pomoc

ta my monta owej

fo
t.
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 W azience mo na zamontowa  ogrzewanie pod ogowe elektryczne, 

które b dzie mo na w czy  czasowo np. w zimne, deszczowe, letnie 

wieczory
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Przewody grzejne sk adaj  si  z izolowa-

nego drutu oporowego wydzielaj cego cie-

p o, ekranu (najcz ciej miedzianego), któ-

ry ogranicza pole elektryczne i zabezpiecza 

instalacj  przeciwprzepi ciowo, oraz izo-

lacji zewn trznej z tworzywa sztucznego. 

Przewody grzejne mog  by  dwojakiego ro-

dzaju: 

sta ooporowe – o sta ej mocy, która nie 

zale y od temperatury otoczenia. Przewód 

(je li zostanie w czony przez zewn trzny 

termoregulator z czujnikiem temperatury)

zawsze grzeje z tak  sam  moc . Je li czuj-

nik temperatury wyczuje dodatkowe ród o

ciep a, wy czy przewód. Sprzedawane s

w gotowych zestawach. Moc zestawu zale y

od jednostkowej mocy przewodu i jego d u-

go ci. Przewody sta ooporowe trzeba uk a-

da  tak, by nie przebiega y pod elementa-

mi sta ej zabudowy i meblami. Poniewa

w miejscach tych przewody mog yby si

przegrza  i przepali .

samoreguluj ce si  – dostosowuj  swo-

j  moc grzewcz  do temperatury w pomiesz-

czeniu. Mo na je uk ada  pod meblami bez 

ryzyka ich przegrzania.

Przewody obydwu rodzajów uk ada si  na 

trzy sposoby:

w rowkach, wyci tych w posadzce bruz-

downic , w rozstawie ok. 10 cm (poziom 

pod ogi si  nie zmieni lub zmieni nieznacz-

nie). Metoda pracoch onna, stosowana g ów-

nie podczas remontów;

na p ytach izolacyjnych ze styropianu

(poziom posadzki podniesie si  o 2,1–2,6 cm:

1–1,5 cm wylewka + 0,3 cm klej + 0,8 cm 

p ytki);

bezpo rednio na posadzce, np. w remon-

towanej azience, na starych p ytkach ce-

ramicznych (poziom posadzki podniesie 

si  o 2,4 cm: 1,3 cm p yty + 0,3 cm klej + 

0,8 cm p ytki). Mo na do tego celu u y  spe-

cjalnych ta m monta owych.

Maty grzejne to sta oopoorowy przewód 

grzejny wpleciony w siatk  z tworzywa sztucz-

nego. Kupuje si  je w zestawach. Najcz ciej 

maj  moc 150–160 W/m2, szeroko  50 cm 

i d ugo  2–24 m. Mog  by  samoprzylepne 

lub przeznaczone do mocowania klejem. 

Maty podnosz  wysoko  posadzki 

o 1,7–1,8 cm (mata 0,3–0,4 cm + 0,5 cm klej 

+ 0,9 cm p ytki).

Folie grzejne to paski grafitowe u o one

w odst pach kilku milimetrów w poprzek 

folii. Ka dy pasek jest oddzielnym „grzej-

nikiem”. To ró ni folie od mat grzejnych, 

w których grzej  tylko przewody u o one

w odst pach kilku centymetrów. Folie s

sprzedawane w pasach szer. 50 cm i d ugo-

ci nawet ponad 20 m, a ich grubo  to tylko 

0,5 mm. Nie podnosz  wysoko ci posadzki, 

mo na je uk ada  pod panelami pod ogowy-

mi laminowanymi – folie o mocy 80 W/m² 

i drewnianymi – 60 W/m².   

Ogrzewanie p aszczyznowe inaczej
Ogrzewanie p aszczyznowe mo na te  stosowa  w cianach i sufitach. Zasada dzia a-

nia jest taka sama jak ogrzewania pod ogowego: ciep o jest równomiernie przekazywane 

przez ca  du  powierzchni  grzewcz , z tym e jest to sufit lub ciana. Rozk ad temperatu-

ry w tak ogrzewanym pomieszczeniu jest inny ni  w pomieszczeniu z ogrzewaniem pod ogo-

wym, ale lepszy ni  w pomieszczeniu z tradycyjnymi grzejnikami. 

Ponadto temperatura powierzchni grzewczej mo e by  wy sza ni  w pod ogówce (sufitu 

50°C, cian 35°C), co eliminuje sporo problemów z niedostateczn  moc  pod ogówki, gdy 

ma pracowa  jako ogrzewanie akumulacyjne.

Ogrzewanie cienne osusza ciany, dzi ki czemu eliminuje zagro enia ze strony ple-

ni i grzybów. Wymusza jednak zaplanowanie aran acji wn trza przed u o eniem instalacji, 

gdy  meble nie powinny zas ania  grzejnika. W zwi zku z tym mo liwo ci przemeblowywa-

nia pomieszcze  z ogrzewaniem ciennym s  ograniczone.

Ogrzewanie sufitowe w niczym nie ogranicza aran acji wn trza. Jego korzystn  cech

jest najmniejszy udzia  konwekcji w rozprowadzaniu ciep a (konwekcyjne ruchy powietrza 

s  mniejsze ni  w pozosta ych typach ogrze-

wania p aszczyznowego). Instalacja taka jest 

jednak najbardziej k opotliwa w wykonaniu 

ze wszystkich rodzajów ogrzewania p asz-

czyznowego.

 Przewód 

grzejny 

samoreguluj cy 

si
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Monta  maty 

grzejnej
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 Ze wzgl du na cienk  warstw  tynku 

(10–15 mm) bezw adno  wodnego ogrzewania 

ciennego jest niewielka i dlatego, za pomoc

regulatora, mo na atwiej ni  w przypadku 

ogrzewania pod ogowego reagowa  na zmiany 

temperatury zewn trznej. Ogrzewanie cienne 

latem mo e by  wykorzystywane do ch odzenia 

pomieszcze

 Elementy elektryczne ogrzewania 

pod ogowego z mat  grzewcz

regulator 

temperatury

dwie rurki 

ochronne 

typu peszel

mata grzewcza

pog biona puszka instalacyjna

ry
s
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