
BUDUJEMY DOM 9/201038

MNIEMANOLOGIA BUDOWLANABUDOWLANA
...czyli wy uskiwanie ziaren prawdy z Internetu

Czy warto budowaCzy warto budowa
dom energooszcz dny?dom energooszcz dny?
Jaros aw Antkiewicz

Energooszcz dny, czyli jaki?
Co do kryteriów, które powinien spe nia  dom, by mo na by o na-

zwa  go energooszcz dnym, panuje wielkie zamieszanie. Nic w tym 

dziwnego, bo tego poj cia jak dot d w Polsce nie sformalizowano. 

Najpopularniejszy podzia  domów ze wzgl du na zu ycie energii 

wywodzi si  z przepisów niemieckich.

Podzia  jest mniej wi cej taki:

– budynki standardowe – spe niaj ce aktualne warunki techniczne 

150–200 kWh/m2 rocznie,

– budynki energooszcz dne – 70 kWh/m2 rocznie,

– budynki niskoenergetyczne – 30 kWh/m2 rocznie,

– budynki pasywne – 15 kWh/m2 rocznie.

Te granice wyznaczaj  energi  ko cow  zu ywan  do ogrzania 

domu, nie zawieraj  energii do podgrzewania ciep ej wody.

W domu pasywnym jest dodatkowe za o enie – ca kowite zu ycie 

energii w domu (na wszystko) nie powinno przekracza  120 kWh/m2

rocznie.

Oczywi cie nie brak osób, które maj  w asn  wizj  energooszcz d-

no ci, niekiedy nawet znacznie przekraczaj c  warunki stawiane 

domom pasywnym. Przyk adowo:

Istota to zu ycie – do 30 kWh/m2 „na wszystko”.

Prowadzi to jednak do absurdalnych sytuacji. Przede wszystkim 

dlatego, e zu ycie energii liczone „na wszystko” w domu o bardzo 

ma ych stratach ciep a b dzie zale e  g ównie od liczby mieszka -

ców – ka dy z nich potrzebuje np. pewnej ilo ci ciep ej wody, bez 

ró nicy, czy dom jest standardowy, czy te  ma kilkakrotnie lepsz

izolacyjno  przegród zewn trznych.

Jeden z internatów uchwyci  istot  problemu na przyk adzie domu 

o skrajnie ma ym rocznym zapotrzebowaniu na energi  do ogrzewania:

– ogrzanie domu 3 kWh/m2 + 5 kWh/m2 klimatyzacja

– bytowe ( wiat o, rtv, pc, agd) 600 kWh/osob  (bo bardzo, ale to 

bardzo oszcz dzaj )

– c.w.u. 480 kWh/osob  (bo maj  termy i super baterie)

Typowe cechy domu energooszcz dnego to zwarta bry a i du a powierzch-

nia przeszkle  na nas onecznionej po udniowej elewacji

fo
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Cz owiek buduj cy dom aknie wiedzy jak kania d d u, wszak musi podejmowa  mnóstwo odpo-

wiedzialnych decyzji w sprawach, na których zwykle si  nie zna. Jedni du o czytaj , inni raczej 

pytaj : buduj cych si  s siadów, majstrów, szwagra Zenka, który si  zna na budowlance, itp. 

Tak by o kiedy . Teraz wchodzi si  na jakie  forum budowlane, zadaje pytanie i uzyskuje odpo-

wied , a nawet dwadzie cia odpowiedzi, niekoniecznie zgodnych ze sob . Cz sto homo interne-

tus deklaruje dumnie postaw :

JA JU  NIE CZYTAM MAGAZYNÓW PORADNIKOWYCH, 
WSZYSTKIEGO SI  DOWIADUJ  NA FORUM.

Rzeczywi cie, Internet zrewolucjonizowa  wymian  informacji i dost p do wiedzy. Szkopu  jednak 

w tym, e informacje warto ciowe s  przemieszane z bezwarto ciowymi, a nawet „wpuszczaj -

cymi w maliny”. W tej rubryce chcemy ostrzega  przed forumow  dezinformacj , czyli b dziemy 

si  zajmowa wy uskiwaniem ziaren prawdy z Internetu. Nasz przekaz ma prost  konstruk-

cj . Zadajemy pytanie i przytaczamy przyk adowe odpowiedzi/podpowiedzi z forum (www.forum.

budujemydom.pl), segreguj c je na   trafne    , dyskusyjne i ba amutne .
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No to liczmy:

– dom 100 m2 z 2 osobami: 29,6 kWh/m2

– dom 100 m2 z 3 osobami: 40,4  kWh/m2

– dom 100 m2 z 4 osobami: 51,2 kWh/m2

– dom 100 m2 z 5 osobami: 62 kWh/m2

mieszne?

No to, to samo dla domu 150 m2:

– 2 osoby = 22,4 kWh/m2

– 3 osoby = 29,6 kWh/m2

– 4 osoby = 36,8 kWh/m2

– 5 osób = 44 kWh/m2

Przecie  z tego wynika logiczny wniosek, e takie warunki 

(30 kWh/m2 na wszystko) mo e spe ni  tylko dom:

100 m2 zamieszkany przez max. 2 osoby,

150 m2 zamieszkany przez max. 3 osoby.

Wniosek jest zaskakuj cy: dla 4 osób nale y wybudowa  200 m2,

bo inaczej si  nie da – nawet przy bardzo, ale to bardzo oszcz d-

nym trybie ycia.

Izolacja
Bez w tpienia dom energooszcz dny musi mie  bardzo dobr  izola-

cyjno  wszystkich przegród zewn trznych ( ciany, dach, pod oga). 

Jak gruba powinna by  warstwa izolacji? Na to pytanie nie ma jed-

nej, prostej odpowiedzi.

Otó , im wi cej damy ter-

moizolacji w przegrodach, 

tym wi kszy jest koszt inwe-

stycji, chocia  uzyskujemy 

coraz mniejsze straty cie-

p a. (…) Pytamy, co si  bar-

dziej op aca? Dochodzimy 

do wa nego wniosku: 

im dom ma mie  mniej-

sze koszty eksploatacyjne 

(mniejsze straty ciep a), tym 

dro ej kosztuje. Skoro pro-

ces przeciwstawny, to si ga-

my po rachunek ekonomicz-

ny, czyli szukamy optimum: 

mo liwie najni sze stra-

ty ciep a przy mo liwie naj-

ni szych kosztach mate-

ria ów. Nie jest to rachunek 

atwy, gdy  musimy w mia-

r  trafnie prognozowa  ceny energii z wyprzedzeniem na 20–30 lat 

oraz ceny materia ów w tym okresie. Rachunek przeprowadza si

indywidualnie dla ka dego projektu domu. Dlaczego? Poniewa  lo-

kalizacja domu na terenie kraju wskazuje na ilo  stopniodni, czy-

li uwzgl dnia rzeczywiste temperatury zim . Poniewa  w domach 

mamy ró ne powierzchnie przegród trac cych ciep o i ró ne stopnie 

przeszklenia. Im wi cej przeszklenia w cianach, tym mniej op a-

calne staje si  zmniejszanie wspó czynnika U cian i tym wi cej 

energii poch onie dom. Obrazowo, có  nam da stosowanie grubych 

warstw styropianu czy we ny w ciany, skoro wi kszo  ciep a

ucieknie przez hektary szk a? A stolarka o niskim wspó czynniku 

U jest droga! Wi c optymalizujemy tak e U stolarki, czyli dla da-

nego stopnia przeszklenia i kubatury domu otrzymujemy ekono-

micznie uzasadnione warto ci jej U. 

Z tego wida , e jest gdzie  granica strat ciep a przez przenikanie, po-

ni ej której zej cie jest nieop acalne, prawda? Czyli stosowanie prze-

sadnych grubo ci termoizolacji jak te  zbyt ma ych jest nieop acalne! 

Chwytliwe, proste odpowiedzi, „dobre w ka dej sytuacji” tylko 

wprowadzaj  w b d.

Jak do tego ma si  minimum 30 cm styropianu w pod odze, 

0,1 W/(m2·K) ciana, 0,08 dach [odpowiednio – 40 i 50 cm](…)

– zawsze pisz , e od rodka najwa niejsza jest dobra paroizolacja 

– tam tego nie ma

– przy tego typu izolacji nie stosuje si  centralnego – jakie jest tam 

ogrzewanie

– najwa niejsz  spraw  jest skuteczna wentylacja, czyli mecha-

niczna wyci gowo-nadmuchowa – czy by a za o ona? (…)

– izolacja od wewn trz pomieszcze .

Nietrudno zauwa y , co sobie przy okazji zafundujemy:

Wspania a perspektywa: z pomieszcze  o wysoko ci 2,5 m (…) 

otrzymujemy wysoko  poni ej 2,0 m – w sam raz dla hobbitów, 

zwanych te  inaczej nizio kami.

Sama koncepcja, niew tpliwie bardzo kontrowersyjna, by izolacj

uk ada  od wewn trz, ma swoje dobre i z e strony. Cho  wspó czyn-

nik U b dzie taki sam, niezale nie od miejsca u o enia izolacji, to 

sposób dzia ania ogrzewania w takim domu b dzie zupe nie inny, 

bo u o enie izolacji od wewn trz uniemo liwia akumulacj  ciep a.

(…) mo e i na ogrzewa-

nie wyjdzie mniej, ale i na 

klimatyzacj  wyjdzie wi -

cej ni  w komunistycznym 

klocku. Nie ma w yciu nic 

za darmo, mo e idzie Pan 

w izolacje, mo e wyjdzie 

taniej sezon grzewczy, ale 

z zyskami ciep a latem so-

bie Pan nie poradzisz, bo 

paradoksalnie patrz c na 

komfort nowego i stare-

go budownictwa, to w no-

wym na cienkich i ocie-

plonych cianach trzeba 

wi cej przy o y  energii 

eby to wych odzi  latem 

ni  w starych klockach 

z 50 cm cian . Podobnie 

jest z budynkami z p yty 

obornickiej, gdzie system 

podobny do proponowanej przez pana izolacji od rodka, bez klimy 

idzie w takim budynku po prostu zdechn .

Bardzo gruba warstwa izolacji znacznie ograniczy straty ciep a, ale 

ma te  wady – jej mocowanie jest k opotliwe, powa nym problemem 

jest te  zmniejszenie ilo ci wiat a docieraj cej przez okna w porów-

naniu z budynkiem o takiej samej powierzchni przeszkle , ale cie -

szych cianach.

Jednak np. grubsza ciana mo e wymusi  konieczno  zwi ksze-

nia powierzchni okien (efekt okienka strzelniczego).

Czy ja wiem? Dom energooszcz dny zwykle okna ma montowane 

w warstwie ocieplenia. U mnie takiego efektu nie ma nawet przy 

ma ym okienku w azience (40 × 40 cm). A styropianu jest 25 cm.

To jednak tylko pozory, bo brak w takich obserwacjach skali porów-

nawczej:

Ocieplenie domu to kompromis pomi -

dzy kosztami inwestycji i kosztami przy-

sz ej eksploatacji

W technologii szkieletowej prawie ca y prze-

krój ciany wype nia izolacja. Dzi ki temu 

ciana jest zdecydowanie cie sza od muro-

wanej, ale traci zdolno  do akumulacji

fo
t.
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eby zobaczy  ró nic , musia by  zobaczy  to samo okno np. 

w cianie szkieletowej, o grubo ci 25 cm.

Okna
Skoro ju  jeste my 

przy oknach, to war-

to zwróci  uwag  na 

do  powszechnie 

pojawiaj cy si  ste-

reotyp.

Ogl da am pro-

jekty tak zwanych 

domów pasyw-

nych. Wi kszo

z nich by a... pa-

skudna.

Takie bezp ciowe 

pudelka z ma ymi okienkami. W ko cu buduj  dom, pi kny dom 

a nie bunkier, i za nic nie odda abym moich wielkich okien.

Jest on fa szywy, cho  w domu energooszcz dnym wielko , rodzaj 

i orientacj  okien trzeba dobiera  ze szczególn  uwag :

...je li chodzi o domy pasywne – b dne poj cie:

– dom pasywny wcale nie musi przypomina  bunkra – mo e te

mie  WIELKIE okna i klasyczny wygl d!

Okna maj  kilkakrotnie gorsze w a ciwo ci izolacyjne ni ciany, 

jednak  umo liwiaj  bierne pozyskiwanie energii s onecznej, a wi c

pozwalaj  te  oszcz dza  na ogrzewaniu.

Nie demonizowa bym wp ywu U okien na pasywno  domu. 

Wiadomo, e przy cianie domu pasywnego (U=0,1 W/(m2·K), ka -

de okno b dzie „dziur ” w os onie termicznej domu. Jednak ka -

de okno daje tak e spore zyski s oneczne w sezonie grzewczym. 

Umiej tne wykorzystanie tych zysków (odpowiednie rozmieszcze-

nie okien w stosunku do stron wiata i odpowiednia akumulacyj-

no  domu daje lepsze efekty ni  bardzo ma e U okien). 

Prawid owy monta  okien (w warstwie ocieplenia) + w garki os a-

niaj ce cz  ramy. powoduj , e okien nie musimy si  ba .

Nie mo na zapomina  tak e o tym, e bardziej energooszcz dne okna, 

o wspó czynnik U wynosz cym ok. 0,8 W/(m2·K) s  dro sze od okien 

standardowych ok. 1,3 W/(m2·K). Pesymi ci mówi  mniej wi cej tak:

Stawiam tez , e nie ma w „obrocie” okien o wspó czynniku umo -

liwiaj cym uzyskanie U domu na poziomie „prawie” pasywnym, 

w cenie uzasadniaj cej taki zakup – „wynik ekonomiczny”.

Okien – nie szyb.

Trudno to jednoznacznie rozstrzygn . Na szcz cie „ciep e” okna ta-

niej , jednak ostateczny rachunek zale y od cen wykorzystywanej 

przez nas energii. Ponadto ceny te si  zmieniaj , co dodatkowo utrud-

nia okre lenie czasu zwrotu dodatkowo poniesionych nak adów.

Czy adaptacja ma sens?
Najbardziej radykalny pogl d mówi, e je li chcemy budowa  na-

prawd  energooszcz dnie, to decyzja o tym powinna zapa  ju

na etapie projektu. Adaptacja jest cz sto k opotliwa, zmiana jed-

nego elementu powoduje te  konieczno  zmiany wielu pozosta-

ych (jak w przyk adzie o oknach, gdy zmienia si  grubo ciany). 

Ostateczny efekt mo e by  trudny do przewidzenia, a czasem trzeba 

zadowala  si  pó rodkami.

Tak proste narz dzie jak program do optymalizacji projektu nie 

pokazuje wszystkich zale no ci. Z izolacj  posadzki mo na pój

„w dó ”, zmniejszaj c ilo  gruntu pod posadzk  lub stosuj c p y-

t  fundamentow  izolowan  od pod o a. 

Na dachu mo na da  izolacj  „nakrokwiow ”, która nie zabie-

rze nam przestrzeni poddasza i nie wymaga wy szej cianki ko-

lankowej.

Jednak np. grubsza ciana mo e wymusi  konieczno  zwi ksze-

nia okien (efekt okienka strzelniczego).

Takich problemów przy adaptacji projektów typowych na energo-

oszcz dne jest wiele, ale rezultat takich zmian mo e by  ciekawy.

W ramach adaptacji nie zawsze osi gniemy wszystko, co by my chcie-

li. Na szcz cie dost pnych jest wiele narz dzi pozwalaj cych, zarów-

no projektantom, jak i zwyk ym u ytkownikom, na sprawdzenie, jakie 

oszcz dno ci przyniesie pogrubienie izolacji, zmiana okien czy zasto-

sowanie bardziej energooszcz dnej wentylacji.

Czasem mo na popa  przy tym w nadmierny perfekcjonizm:

Pobawi em si  troch  programem BDEC i pomimo zastosowania:

– zerowych strat na wentylacji (0,0 wymiany na godzin  – musia-

em tak zrobi  bo program szala ),

– 30 cm styropianu (lambda 0,32) na cian  z Ytonga 24,

– 35 cm we ny (lambda 0,32) na dachu

– 20 cm w pod odze na gruncie

– ca ej stolarki U = 0,8

otrzyma em E
K
 = 36 kWh/m2·rok

Nie mam pomys u jak zej  ni ej. Prosz  o rozs dne propozycje.

No tak trzeba ograniczy  zu ycie c.w.u. z 35 do 20 litrów;-) 

E
K
=26,5 kWh/m2·rok

Nadmierny, bo przecie  to kilkakrotnie lepszy wynik ni  w typo-

wym domu wybudowanym zgodnie z obowi zuj cymi przepisa-

mi (zapotrzebowanie ok. 150 kWh/m2). Zdrowy rozs dek zawsze si

przyda, taki dom i tak b dzie bardzo tani w eksploatacji.

Po co ni ej?

30 kwh/m2·rok pomno one przez 127 m2 powierzchni daje 3810 kWh. 

to jest dobry wynik – przemnó  to sobie przez ró ne ceny no ni-

ków. Dla takich warto ci raczej nie ma sensu robi  wyszukanej in-

stalacji c.o. Niecentralne b dzie ta sze. 

P aci  mniej
W tym miejscu trzeba wreszcie odpowiedzie  sobie na pytanie: czemu 

chcemy budowa  dom energooszcz dny? 

Niektórzy chc  przede wszystkim dba  o rodowisko. Znane powiedze-

nie mówi, e „najczystsza energia to ta, której nie zu yli my”. Mniejsze 

zapotrzebowanie na ciep o, to mniejsze zu ycie paliw do jego wytwo-

rzenia, a wi c i mniejsze zanieczyszczenie rodowiska. 

Je li zdecydujemy si  na du e przeszklenia, to 

pami tajmy tak e o mo liwo ci ich zacienienia. 

Inaczej latem pomieszczenia b d  przegrzane

Niemal ka dy projekt mo na poprawi  pod wzgl dem energooszcz dno ci.

Wa ne jednak, by dom mia  prost , zwart  bry

fo
t.
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Pewna nieliczna grupa inwestorów chce z kolei zawsze mie  wszyst-

ko w najlepszym gatunku. Od rachunku ekonomicznego wa niejszy 

jest presti  i poczucie luksusu. Wydanie wi kszej sumy nie stanowi 

dla nich problemu, to czy dodatkowe koszty inwestycyjne przynios

w przysz o ci znacz ce oszcz dno ci eksploatacyjne, nie jest specjal-

nie wa ne. 

Najliczniejsza jest jednak grupa inwestorów, którzy dzi  inwestuj c

w energooszcz dno  w trakcie budowy, licz  na niskie rachunki za 

ogrzewanie w przysz o ci.

Mnie te  interesuje, ile to wszystko b dzie kosztowa , a nie eby mie

najbardziej energooszcz dny dom w okolicy.

To troch  tak jak ró nice pomi dzy samochodem seryjnym i koncep-

cyjnym, który pokazuje si  na targach. Takie koncepcyjne konstruk-

cje, cho by i domy o znikomym zu yciu energii, s  potrzebne nieja-

ko ze wzgl dów badawczych. Dzi ki nim mo na sprawdzi , czy jakie

rozwi zanie si  sprawdza, czy warto rozwija  dalej jaki  pomys  itp. 

To czy przeci tnej rodzinie op aci si  za to budowa  dom zu ywaj cy 

rocznie 15 kWh energii na m2, zamiast powiedzmy 60 kWh, to ju  zu-

pe nie inna sprawa.

Stosuj c izolacj  grubo ci np. 40 cm na cianach, pojawia si  cho -

by problem jej zamocowania. Ponadto trzeba si  liczy  z tym, e okna 

znajd  si  we „wn kach”. By da y tyle samo wiat a, musia yby by

wi ksze, ale wi ksze okno to te  wi ksze straty ciep a. (…)

Mo na to ci gn  w niesko czono , bo jedna zmiana wymusza ko-

lejne. Dlatego trzeba budowa  „z g ow ”, a nie kurczowo trzyma  si

jednej doktrynalnej zasady.

Dla nich oszcz dzanie energii oznacza przede wszystkim oszcz -

dzanie pieni dzy. Decyduj  si  na energooszcz dne budownictwo, 

bo to si  po prostu op aca. Nawi zuj c do przytoczonej wy ej mak-

symy – energia, której nie zu yli my, jest nie tylko najczystsza, ale 

i najta sza.  

Czy ogrzewanie ma znaczenie?Czy ogrzewanie ma znaczenie?

Przyzwyczaili my si  my le  o ró -

nych no nikach energii jako drogich 

lub tanich.

(…) ludzie traktuj  mnie jako

lajtowo, kiedy dowiaduj  si ,

e mam dom ogrzewany kon-

wektorami i nie mam kot owni. 

Komentarz wtedy jest e to jest 

drogo i e jestem „bogaty”. Nic 

podobnego, nie sta  mnie by o na 

doprowadzenie gazu ani budow

kot owni i robienie co. Po prostu 

zbudowa em mniejszy i cieplejszy 

dom i nie powiem, e nie bez stra-

chu zdecydowa em si  na ogrze-

wanie elektryczne. Wcale nie a u-

je i polecam innym. Cho  i tak mi 

nie wierz , ale có , ich strata. Jest 

jeszcze jeden aspekt – centralne by  musi bo wszyscy tak maj  a grzej-

nikami elektrycznymi nie ogrzeje Pan domu – to jest aksjomat

To stwierdzenie mo e by  zaskakuj ce, ale jest prawdziwe. Cytuj c

twórc  Krajowej Agencji Poszanowania Energii prof. Krzysztofa 

mijewskiego: „Im mniej potrzeba ciep a, tym ta sze w eksploatacji 

s  dro sze jego ród a”. Z drugiej strony cytuj c jednego z u ytkow-

ników naszego Forum:

Co nie zmienia faktu, e jeszcze ta sze w eksploatacji b d  ta sze 

ród a energii.

To, e mo na stosowa  najdro sz  energi  elektryczn , nie oznacza, e

trzeba z niej korzysta  w sytuacji, gdy mamy inne, ta sze ród o.

W domach o bardzo ma ym zapotrzebowaniu na ciep o cena no ników 

energii schodzi na drugi plan, bo tak czy inaczej za ogrzewanie zap aci-

my niewiele. Warto za  zwróci  uwag  na czny koszt wykonania insta-

lacji oraz jej pó niejszej eksploatacji oraz wygod  u ytkowania. Dlatego 

w a nie tanie w instalacji ogrzewanie elektryczne stosuje si  znacznie 

cz ciej w domach energooszcz dnych ni  w standardowych.

Decyzja o rezygnacji z kot a lub pompy ciep a na rzecz grzejników elek-

trycznych ma jednak tak e negatywne konsekwencje – wzrosn  kosz-

ty przygotowania ciep ej wody u ytkowej. Ponadto typowe centralne 

ogrzewanie wodne, inaczej ni  instalacja z grzejnikami elektrycznymi, 

daje mo liwo  zmiany no nika energii.

Takie niecentralne, strefowe i zadaniowe ogrzewanie, oparte na grzej-

nikach elektrycznych, ma równie  podstawow  wad . Jest w zasadzie 

„niezamienialne” – bez du ych inwestycji nie mo na wymieni  go na inny 

no nik energii. Ogrzewanie centralne, w zasadzie, mo e wymaga  tylko 

wymiany kot a w dowolnej konfiguracji – tak e na kocio  elektryczny.

Gaz, pr d czy mo e pompa cie-

p a? W domu o ma ym zu yciu 

energii ten wybór nie jest a  tak 

istotny, po prostu za ogrzewanie 

i tak b dziemy p aci  ma o

Energooszcz dnie – tylko z dobrym wykonawcEnergooszcz dnie – tylko z dobrym wykonawc

Budowa domu ener-

gooszcz dnego to po-

wa ny sprawdzian dla 

kwalifikacji wykonaw-

ców. O ile w domu 

standardowym drob-

ne nieszczelno ci 

przegród zewn trz-

nych czy mostki ter-

miczne wokó  niedo-

k adnie osadzonych 

okien nie zmieni  zna-

cz co ca kowitych 

strat energii (bo te s

du e), to w domu ener-

gooszcz dnym mog  zachwia  bilansem cieplnym. Niestaranno  wyko-

nawcy w znacznym stopniu zniweczy wysi ek projektanta. 

To w a nie obawa przed brakiem fachowo ci budowla ców wiele osób 

zniech ca do budowy domu energooszcz dnego.

Co do materia ów, my l , e nie jest z nimi tak le u nas w Polsce i wszyst-

ko da si  kupi  lub sprowadzi , chyba wa niejsze jest tutaj wykonaw-

stwo, musi by  naprawd  dok adne i precyzyjne. Ka dy nawet najlep-

szy materia  w niew a ciwych r kach, da si  „popsu ”. Mam przyk ad 

z w asnej budowy i to mi wystarczy. My la am e wyjd  ze skóry, jak mi 

wykonawca po o y  isomur do góry nogami, mimo e na pustaku by y

narysowane strza ki, a w r ku mia  instrukcj  monta u. Mówi c o do-

mach energooszcz dnych czy pasywnych w Polsce, podstawowym 

problemem, jak dla mnie, jest nie materia  lecz odpowiednio przeszko-

lona i wiadoma ekipa.

Trudno si  z tym nie zgodzi , cho  z drugiej strony nowoczesne, cza-

sem trudniejsze technologie budowy stopniowo si  upowszechniaj .

Wykwalifikowanych ekip b dzie wi c z czasem przybywa .

Energooszcz dne technologie s  coraz popular-

niejsze, jednak wci  brakuje dobrze znaj cych 

je wykonawców

fo
t.
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