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Dobre ogrzewanie sprawia, e w domu jest: ciep o, przytulnie i mo na 

nosi  cienkie ubrania. Niestety taki komfort kosztuje, i to nie tylko 

w sensie dos ownym, bo pogarsza te  samopoczucie, zw aszcza alergi-

ków. Dlaczego? Bo zim  w ogrzewanych pomieszczeniach jest zwykle 

za sucho. Optymalna wilgotno  powietrza w pomieszczeniach powin-

na wynosi  40–60%, tymczasem system grzewczy zazwyczaj obni a j

do 30%. W takich warunkach wysychaj  b ony luzowe, pogarsza si

samopoczucie, pojawia si  suchy kaszel i inne m cz ce objawy, szcze-

gólnie dokuczliwe dla osób ze sk onno ci  do alergii.

Powietrze zbyt suche, zw aszcza w pomieszczeniach z dywanami 

i mi kkimi meblami ma dodatni  jonizacj , która negatywnie wp ywa 

na nasze zdrowie i samopoczucie. Powoduje elektryzowanie si  dywa-

nów, wyk adzin i ubra . Jest to jonizacja nienaturalna, w przyrodzie 

bowiem dominuje jonizacja ujemna, do jakiej nasze organizmy s  le-

piej przystosowane.

Ulg  mo e przynie  nawil anie pomieszcze , ale powszechnie do-

st pne, najprostsze nawil acze tylko lokalnie zwi kszaj  wilgotno  po-

wietrza: w pobli u nawil acza mo e si  ona podnie  nawet do 70–90%, 

a to powoduje nowy problem, gdy  w takich miejscach zaczynaj  rozwi-

ja  si  roztocza – przyczyna k opotów wi kszo ci uczuleniowców. 

Promieniowanie czy konwekcja?
Czy rodzaj ogrzewania – instalacji, kot a lub paliwa do jego zasilania 

– mog  mie  wp yw na samopoczucie alergików? Z ca  pewno ci  tak, 

bo wp ywa on na sposób przekazywania ciep a do pomieszcze , a to 

w ró ny sposób oddzia uje na ludzi. Dwa skrajne sposoby przekazywa-

nia ciep a to promieniowanie i konwekcja. 

Promieniowanie ogrzewa powierzchnie cian i mebli, ale nie ogrzewa 

powietrza: ogrzewa si  ono dopiero od tych ogrzanych powierzchni. 

Konwekcja polega na ogrzewaniu powietrza, a dopiero ono przekazuje 

ciep o cianom, meblom i osobom przebywaj cym w ogrzewanym po-

mieszczeniu. Dzia anie grzejników konwekcyjnych polega na ogrzewa-

niu coraz to nowych porcji op ywaj cego je powietrza – kiedy si  ono 

ogrzeje, staje si  l ejsze i uchodzi ku górze, a na jego miejsce nap ywa 

ch odniejsze powietrze od do u i proces ten si  powtarza. Taki ci g y

ruch powoduje unoszenie si  kurzu.

Ró nice w sposobie przekazywania ciep a przez system grzewczy 

s  bardzo wa ne dla alergików. Ogrzewanie powietrza powoduje ruch 

tym wi kszy, im wy sza jest temperatura grzejników. Intensywniejszy 

ruch powietrza powoduje zwi kszone podrywanie cz steczek kurzu, 

a wraz z nim – wszechobecnych roztoczy i zarodników grzybów, na 

które alergicy s  szczególnie wra liwi. Dlatego te grzejniki, które 

wi kszo  ciep a przekazuj  przez konwekcj , s  dla alergików sta-

nowczo niewskazane.

Czy ogrzewanie przez promieniowanie nie powoduje równie  ru-

chów powietrza? Owszem, ale dopiero wtedy, gdy powietrze odbierze 

ciep o od ogrzanych p aszczyzn.

A dzi ki temu, e temperatura powierzchni grzejnej jest niska, powo-

dowany przez ni  ruch powietrza jest znacznie mniej intensywny 

– na tyle, e nie powoduje nasilenia objawów alergii.

Najpopularniejszym rodzajem grzejnika przekazuj cego ciep o g ów-

nie przez promieniowanie jest ogrzewanie pod ogowe. Ze wzgl du na 

to, e standardowa temperatura pod ogi nie przekracza 26oC, wi kszo

(ponad 50%) ciep a przekazuj  one w a nie t  drog .
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Ogrzewanie

Przez konwekcj  – prawie w stu procen-

tach – ogrzewaj  pomieszczenia grzejniki

konwektorowe. Ten rodzaj grzejników sta-

nowczo nie jest polecany do pokoju alergika.

Mo emy tak e stosowa grzejniki p ytowe

i cz onowe. Im ni sza b dzie temperatura 

powierzchni grzewczej – tym w mniejszym 

stopniu b dzie zachodzi o zjawisko konwek-

cji. Ale uwaga!, grzejniki b d  wówczas mu-

sia y mie  du o wi ksz  powierzchni  ni

przy ogrzewaniu wysokotemperaturowym.

Z przedstawionych ró nic wida  wyra nie, 

e mniej ni  tradycyjne grzejniki zawieszone 

na cianach szkodz  alergikom grzejniki 

p aszczyznowe zamontowane: w pod odze, 

cianach czy sufitach. Spo ród grzejników 

tradycyjnych mo na dobiera  takie, które 

w mo liwie ma ym stopniu przekazuj  ciep o

przez konwekcj : omówiono je w rozdziale 

o grzejnikach ciennych.

Ogrzewanie p aszczyznowe: 
pod ogowe
W pomieszczeniach z ogrzewaniem pod ogo-

wym korzystny jest rozk ad temperatury 

– cieplej jest przy stopach, ch odniej – przy 

g owie, a wtedy w a nie czujemy si  najlepiej. 

Stopy s  jedn  z najwra liwszych na zimno 

cz ci cia a i utrzymywanie ich w cieple zwi k-

sza poczucie komfortu: wydaje si  nam, e jest 

ciep o, nawet gdy temperatura powietrza wokó

g owy jest ni sza. Dzi ki temu w pomieszcze-

niu z ogrzewaniem pod ogowym mo e by

o 2oC ch odniej ni  w pomieszczeniach z tra-

dycyjnymi grzejnikami, a my nie b dziemy 

profil idealny

grzejniki konwekcyjne usytuowane przy cianach 

zewn trznych

grzejniki konwekcyjne usytuowane przy cianach 

wewn trznych

ogrzewanie powietrzne

ogrzewanie pod ogowe

Rozk ad temperatury w pomieszczeniu 
w zale no ci od rodzaju ogrzewania

REKLAMA

Grzejniki przekazuj  ciep o przez konwekcj  (a)
i promieniowanie (b). 

Najzdrowsze dla alergika 

jest ogrzewanie 

p aszczyznowe: 

pod ogowe, cienne 

lub sufitowe
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tego odczuwa . Zredukowanie temperatury 

o te dwa stopnie sprawia, e ogrzewanie nie 

tylko mniej wysusza powietrze, a wi c mniej 

szkodzi alergikom, ale te  mniej kosztuje. 

Poczucie komfortu cieplnego w pomieszcze-

niach z ogrzewaniem pod ogowym wynika 

równie  z tego, e jest ono niskotemperaturo-

we, co oznacza, e powierzchnie grzewcze s

ciep e, ale ich temperatura nie przekracza tem-

peratury skóry cz owieka i jest zbli ona do 

temperatury powietrza. Takie warunki panuj

w nieogrzewanym pokoju w czasie pi knych, 

ciep ych wiosennych dni. 

Ogrzewanie pod ogowe ma jeszcze jedn  zale-

t : nie ma w nim powierzchni, na której móg by 

si  zbiera  kurz, a sama powierzchnia grzewcza 

jest g adka i bez za ama , charakterystycznych 

dla grzejników wisz cych na cianach. Ogrze-

wanie jest te  niewidoczne i nie zajmuje miej-

sca na cianach czy pod odze, zatem zapewnia 

znacznie wi ksz  swobod  aran acji wn trz. 

Wad  ogrzewania pod ogowego jest du a bez-

w adno  cieplna, czyli powolne nagrzewanie 

si  i powolne stygni cie. Wynika to z budowy 

grzejnika pod ogowego – rury grzewcze u o one 

s  na dobrze zaizolowanym stropie i przykryte 

kilkucentymetrow  warstw  betonu, który musi 

si  nagrza , zanim zacznie przekazywa  ciep o

do pomieszczenia. Po rozgrzaniu beton d ugo 

pozostaje ciep y – nawet gdy odetniemy dop yw 

ciep ej wody do instalacji. Dlatego w pod ogów-

ce trudniej jest dostosowywa  do zapotrzebo-

wania ilo  ciep a dostarczanego przez instala-

cj  grzewcz  – zw aszcza gdy to zapotrzebowa-

nie szybko si  zmienia. Mo e to prowadzi  do 

przegrzewania pomieszcze , a przez to – do 

niepotrzebnych strat ciep a. Trudniej te  obni-

a  temperatur  pomieszcze  na czas nieobec-

no ci domowników lub w porze nocnej. 

A niepotrzebne ogrzewanie kosztuje.

Tak wi c korzystne dla alergików ogrzewanie 

pod ogowe mo e budzi  w tpliwo ci z ekono-

micznego punktu widzenia. Z jednej strony 

umo liwia oszcz dzanie dzi ki obni eniu tem-

peratury powietrza w stosunku do zwyk ego 

ogrzewania grzejnikowego, z drugiej z powodu 

du ej bezw adno ci cieplnej – nie reaguje na 

nag e zmiany temperatury i wtedy zu ywa nie-

potrzebnie du o energii.

Pewne ograniczenia dotycz  jedynie wyboru 

posadzki, bowiem nie ka da nadaje si  na 

ogrzewan  pod og . Niektórym materia om wy-

ko 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 pomieszcze-

niach z ogrzewaniem pod ogowym s  materia y

o wysokim wspó czynniku przewodzenia cie-

p a, a wi c p ytki ceramiczne 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, panelami lub 

wyk adzin . Musz  to by  jednak materia y do-

puszczone przez producentów do stosowania 

na ogrzewanych pod ogach i trzeba je uk ada

zgodnie z ich zaleceniami.

Ogrzewanie pod ogowe jest dro sze od tra-

dycyjnego i nie wsz dzie mo na je zastosowa :

nie da si  na przyk ad ogrzewa  w ten sposób 

pomieszcze  niedostatecznie ocieplonych. 

Ogrzewanie pod ogowe wymaga zaplanowa-

nia aran acji wn trza przed u o eniem przewo-

dów w pod odze, aby nie znalaz y si  one pod 

meblami (np. pod ci giem szafek kuchennych 

czy garderobianych), wtedy bowiem rozcho-

dzenie si  ciep a by oby utrudnione i ogrzewa-

nie mog oby si  okaza  niewystarczaj ce.

Ogrzewanie p aszczyznowe: 
cienne i sufitowe

Zasada jego dzia ania jest taka sama jak ogrze-

wania pod ogowego: ciep o jest równomiernie 

przekazywane przez ca  du  powierzchni

grzejn , z tym e ogrzewane s  nie pod ogi, 

lecz ciany lub sufity. Rozk ad temperatury 

jest zupe nie inny ni  w pomieszczeniu 

z ogrzewaniem pod ogowym i nie jest on dla 

nas korzystny – znacz co odbiega od idea u. 

Niekorzystny rozk ad temperatury dotyczy 

zw aszcza ogrzewania sufitowego, które po-

woduje rozwarstwienie powietrza w pomiesz-

czeniu: ch odne opada na dó , a najcieplejsze 

utrzymuje si  pod sufitem. 

Temperatura powierzchni grzejnej mo e by

wy sza ni  w pod ogówce (sufitu: 50°C, cian: 

35°C). Dzi ki temu nie ma obaw, e nie uda si

w ten sposób wystarczaj co ogrzewa  pomiesz-

cze , jednak niedostatecznego ocieplenia nie 

nale y rekompensowa  zwi kszeniem tempe-

ratury cian, bo by oby to nie tylko bardzo roz-

rzutne, ale te  zmniejszy oby poczucie komfor-

tu cieplnego.

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 rur, gdy  – po-

dobnie jak si  zaleca w odniesieniu do pod o-

gówki – meble nie powinny zas ania  grzejnika. 

Mo liwo ci przemeblowywania pomieszcze

z ogrzewaniem ciennym b d  ograniczone.

Ogrzewanie sufitowe w niczym nie ograni-

cza aran acji wn trza. Jego korzystn  cech

z punktu widzenia alergików jest najmniejszy 

udzia  konwekcji w rozprowadzaniu ciep a

(konwekcyjne ruchy powietrza s  mniejsze ni

Grzejnik p ytowy zbudowany jest z po czonych 
ze sob  p yt. Dobrze, je eli nie s  one z o ebro-
waniem konwekcyjnym (na górnym rysunku 
pokazany jest grzejnik bez o ebrowania, na dol-
nym – z o ebrowaniem)

Montuj c ogrzewanie cienne np. w azience mi-
nimalizujemy ryzyko zawilgocenia cian i rozwoju 
na nich grzyba

Grzejniki p ytowe s  najcz ciej stosowane 
w naszych domach
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Decyduj c si  na ogrzewanie pod ogowe, 
zastanówmy si  nad sposobem wyko czenia 
pod ogi. Najlepiej przewodz  ciep o p ytki 
ceramiczne i kamie
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Ogrzewanie pod ogowe jest najlepszym sposo-
bem ogrzewania pokoju alergika – ciep o równo-
miernie unosi si  do góry, ruchy konwekcyjne s
niewielkie, a powierzchnia grzewcza jest atwa do 
utrzymania w czysto ci
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Ogrzewanie

w pozosta ych typach ogrzewania p aszczyznowego). Instalacja taka 

jest jednak najbardziej k opotliwa w wykonaniu ze wszystkich ogrze-

wa  p aszczyznowych.

Ogrzewanie p aszczyznowe nie musi by  powi zane z instalacj

centralnego ogrzewania: mo na je zastosowa  jako instalacj  elek-

tryczn  w pojedynczych pomieszczeniach, na przyk ad tylko w poko-

jach alergików.

Grzejniki cienne
Grzejniki w wi kszym stopniu ni  ogrzewanie p aszczyznowe przeka-

zuj  ciep o przez konwekcj , a wi c w sposób niekorzystny dla alergi-

ków. Rozk ad temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych grzejni-

kami jest te  mniej korzystny ni  w tych, gdzie jest ogrzewanie p asz-

czyznowe. Mimo to grzejniki mo na pod pewnymi warunkami stoso-

wa  w domach alergików: system grzewczy musi by  odpowiednio 

zaprojektowany, a potem grzejniki powinny by  utrzymywane w czy-

sto ci. Temperatura grzejników nie powinna by  zbyt wysoka, a one 

same powinny by  w zwi zku z tym odpowiednio du e; w mniej-

szym stopniu b d  wtedy przekazywa y ciep o przez konwekcj ,

a w wi kszym – przez promieniowanie. Zalecane jest zazwyczaj sto-

sowanie instalacji grzejnikowej niskotemperaturowej (z temperatur

wody wyp ywaj cej z kot a oko o 50oC), w przeciwie stwie do insta-

lacji wysokotemperaturowych (w tych temperatura czynnika grzew-

czego mo e si ga  95oC).

Ogrzewanie niskotemperaturowe warto te  stosowa  z innego po-

wodu. Wysoka temperatura wody grzewczej powoduje zjawisko przy-

piekania kurzu osiadaj cego na grzejnikach. Przypiekanie kurzu mo e

powodowa  z e samopoczucie, zw aszcza u alergików. Ponadto grzej-

niki o wysokiej temperaturze bardziej wysuszaj  powietrze, co powo-

duje dodatni  jonizacj  powietrza i w efekcie znowu pogorszenie si

samopoczucia.

Oprócz najzdrowszego dla alergika ogrzewania p aszczyznowego 

mo na równie  stosowa  grzejniki p ytowe, cz onowe i dekoracyjne. 

P ytowe. Najpopularniejsze z grzejników. Powstaj  z po czonych ze 

sob  p yt, mi dzy którymi p ynie woda grzewcza. Grzejnik mo e by

zbudowany z jednej dwóch lub trzech par takich p yt (im wi cej p yt, 

tym wi ksza moc grzejnika w stosunku do jego rozmiarów). Mi dzy 

p ytami mo e by  te  umieszczone o ebrowanie konwekcyjne, które 

zwi ksza powierzchni  grzejn  i wydajno  grzejników, ale takie grzej-

niki nie s  wskazane w domu alergika – nie tylko trudniej je utrzyma

w czysto ci, ale te  w wi kszym stopniu ogrzewaj  przez konwekcj .

Cz onowe. S  znane pewnie wszystkim, bo w wersji eliwnej pod na-

zw  „kaloryfery” dominowa y w instalacjach w ubieg ym wieku. 

Stosuje si  je w instalacjach otwartych z kot em na paliwo sta e; maj

chropowat  powierzchni , trudno je wi c utrzyma  w czysto ci. Obec-

nie oprócz grzejników eliwnych produkuje si  g adkie, lekkie i nowo-

czesne grzejniki aluminiowe, atwe do odkurzania i mycia; przekazuj

one ciep o zarówno przez konwekcj , jak i promieniowanie. 

Dekoracyjne. Do tej grupy nale  popularne grzejniki azienkowe, ale 

coraz cz ciej s  one stosowane te  w innych pomieszczeniach: przed-

pokojach, holach, a nawet salonach. Czasem traktuje si  je jako ozdob

pomieszczenia, mog  by  wykonane z rurek, p yt, p askich paneli itp. 

Zazwyczaj s atwe w utrzymaniu w czysto ci i przekazuj  ciep o po-

dobnie do grzejników p ytowych i cz onowych. Niestety maj  ma

wydajno  ciepln  w stosunku do wielko ci, dlatego nie zawsze mog

by  traktowane jako jedyne ród o ciep a w pomieszczeniu.

Grzejniki konwektorowe. Przekazuj  ciep o, wydmuchuj c z grzejni-

ka ogrzane powietrze, dlatego nie zaleca si  ich dla alergików. Jednak R
E
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niekiedy s  jedynym mo liwym rozwi zaniem 

– wówczas trzeba szczególnie pilnowa  czysto-

ci w pomieszczeniu i cz sto wyciera  kurz.

Kocio  przyjazny alergikowi
Ka dy proces spalania powoduje powstawanie 

produktów ubocznych, takich jak dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, w glowodory i inne. 

Najlepiej by oby nie stosowa adnych urz -

dze  grzewczych dzia aj cych na zasadzie spa-

lania, czyli np. kuchenk  gazow  za-

st pi  elektryczn , a podgrzewacz ga-

zowy – elektrycznym lub przynajmniej 

zmniejszy  ich liczb  do minimum. 

Na przyk ad zamiast dwóch przep y-

wowych podgrzewaczy gazowych za-

montowanych w kuchni i azience 

– zastosowa  tylko jeden, o wi kszej 

mocy. Mo na te  zastosowa  kocio  lub 

podgrzewacz gazowy z zamkni t  komo-

r  spalania. Proces spalania jest w nich ca kowi-

cie odizolowany od pomieszczenia, zatem 

mieszka cy nie maj adnego kontaktu ze spali-

nami. Wi ksze te  jest bezpiecze stwo eksplo-

atacji takiego kot a – praktycznie nie ma mo li-

wo ci, aby gaz lub spaliny z kot a przedosta y

si  do pomieszczenia.

Je eli nie mo emy zastosowa  kot a z za-

mkni t  komor  spalania, nale y go umie ci

w oddzielnym, szczelnie zamykanym pomiesz-

czeniu spe niaj cym odpowiednie warunki 

pod k tem wentylacji. Takiej osobnej kot owni 

wymagaj  wszystkie kot y na paliwo sta e

i wi kszo  kot ów na olej opa owy. Warto 

równie  zastanowi  si  nad 

ogrzewaniem gazem ziem-

nym lub p ynnym, albo za-

miast kot a wybra  pomp

ciep a wspó pracuj c  z ogrzewa-

niem pod ogowym. 

Ogrzewanie powietrzne
Instalacje ogrzewania powietrznego wyposa a

si  w filtry powietrza, które zatrzymuj  uno-

sz cy si  w powietrzu kurz, dzi ki czemu nie 

wraca on do pomieszcze  z now  porcj  ciep a. 

Mo na zastosowa  filtr elektrostatyczny, który 

b dzie jonizowa  powietrze i wy apywa  bakte-

rie, roztocza, zarodniki grzybów, dym papiero-

sowy, wyziewy z kuchni i py ki alergenne. Mo -

na te  wyposa y  system ogrzewania w cen-

tralny nawil acz powietrza, który b dzie regu-

lowa  jego wilgotno  w ca ym domu.

 Taki nadmuchowy piec 
grzewczy w po czeniu z do-
brymi filtrami powietrza 
i ca ym systemem ogrzewa-
nia powietrznego zapewni 
w domu „czyst  atmosfer ”

Co „mówi ”
   statystyki 
 ogrzewanie p aszczyznowe: pod ogowe 

i cienne przekazuje do otoczenia 50% ciep a

przez promieniowanie i 50% przez konwekcj ;

 ogrzewanie p aszczyznowe sufitowe – 85% 

przez promieniowanie, 15% przez konwekcj ;

 grzejniki p ytowe i cz onowe – 30% przez 

promieniowanie, 70% przez konwekcj ;

 konwektory – prawie ca e ciep o przez 

konwekcj .

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

stalowe
(573 × 80 × 90 cm**) 
Armatura Kraków SA,
model G 500 F

aluminiowe
Fondital
model Decus AA

**wymiary: wys. × szer.  ×  g .; moc dla parametrów 

wody grzewczej: 75/60/20°C

pod ogowe wodne
– koszt ca kowity: od 150 z /m2,
(materia y: od 80 z /m2,
robocizna: od 70 z /m2)

pod ogowe elektryczne
– koszt ca kowity: 
od 170 z /m2,
(materia y: od 110 z /m2

robocizna: od 60 z /m2)

 typu 10 (jednop ytowe bez o ebrowania): od 125 z (400 mm × 
300 mm, moc 70 W*) do 578 z (3000 × 900 mm, moc 1350 W*)

 typu 20 (dwup ytowe bez o ebrowania): od 200 z  (400 mm × 
300 mm, moc 120 W*) do 1050 z  (3000 × 900 mm, moc 2200 W*)

 typu 30 (trzyp ytowe bez o ebrowania): od 320 z  (400 mm ×
300 mm, moc 180 W*) do 1550 z (3000 × 900 mm, moc 3150 W*)

 grzejnik rurkowy azienkowy 
(788 × 493 mm***) 
Zehnder model Zehnder 
Ambra T

 grzejnik 
rurkowy deko-
racyjny 
(1612 × 582 mm) 
Zehnder 
model 

Yucca Plus

***wymiary: wys. × szer.

 wisz cy, kondensacyjny, dwufunk-
cyjny, przep ywowy, z zamkni t  ko-
mor  spalania o mocy 24 kW
Immergas model Victrix 
24 kW
 wisz cy, kondensacyjny 

jednofunkcyjny, przep y-
wowy, z zamkni t  komo-

r  spalania o mocy 24 kW, 
z wbudowanym zaworem trójdro nym 
do wspó pracy z zewn trznym zasobni-
kiem c.w.o. o poj. 80, 120 lub 200 l
 Immergas model Victrix 24 kW X 
z zasobnikiem

INFO RYNEK Ile kosztuje ogrzewanie?

OGRZEWANIE P ASZCZYZNOWE

KOT Y GAZOWE 

GRZEJNIKI WODNE P YTOWE

GRZEJNIKI WODNE 
DEKORACYJNE

GRZEJNIKI WODNE 
CZ ONOWE

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

ARMATURA KRAKÓW SA
 012 254 42 00 www.kfa.pl
BRABORK 022 257 68 38 www.brabork.pl
BUDERUS 061 816 71 01 www.buderus.pl
BURSA 058 622 14 44 www.bursa.pl 
CONVECTOR 012 645 10 06 www.convector.pl
COMAP 022 679 00 25 www.comap.pl
DANFOSS 022 755 07 00 www.danfoss.com
ELEKTRA 022 843 32 82 www.elektra.pl
ELEKTROMET 077 471 08 10 www.elektromet.com.pl

FONDITAL 012 256 21 72 www.fondital.pl
GLEN DIMPLEX
 061 842 58 05 www.glendimplex.com 
IMMERGAS 042 684 52 74 www.immergas.com.pl
LUXBUD 022 839 90 22 www.luxbud.com.pl
MILLER 032 214 56 44 www.miller-cieplo.pl
PIPELIFE 058 774 88 88 www.pipelife.com
PURMO 022 643 25 20 www.purmo.com
REGULUS-SYSTEM
 033 496 99 99 www.regulus.com.pl 

STIEBEL ELTRON
 022 846 48 20 www.stiebel-eltron.com.pl
THERMOVAL POLSKA
 022 853 27 27 www.thermovalpolska.pl
TYCO THERMAL 0 800 800 114 www.tycothermal.com 
WIELAND 022 637 31 05 www.wieland.pl 
VERANO-KONWEKTOR
 081 441 73 34 www.verano-konwektor.pl 
VNH 067 387 22 14 www.vnwt.com
ZEHNDER 071 790 27 47 www.zehnder.pl

****w cen  wliczony zasobnik o pojemno ci 80 l

od 6090

z

od 9260

z ****

od 378

z

od 3160

z

*wymiary: d . x wys.; moc dla obni onych parametrów wody grzewczej: 

55/45/20°C
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