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– Nasz dom by  wielokrotnie prawdziwym 

poligonem do wiadczalnym dla instalatorów 

– mówi Adam Witkowiak, w a ciciel firmy 

Clima Komfort, zajmuj cej si  od 15 lat 

instalacjami do osuszania powietrza, 

wentylacyjnymi  oraz grzewczymi 

z pompami  ciep a. – Ilekro  wprowadzali my do 

naszej oferty jak  nowo , zazwyczaj pierwsze 

próby by y przeprowadzane w a nie tu 

w Bia ym Borze. Instalatorzy uczyli si

praktycznych niuansów monta u, a ja mia em 

okazj  sprawdzi , czy nasza oferta 

jest naprawd  dobra. 

dom

DOM EKSPERTA

Dom jest po o ony  w miejscowo ci Bia y

Bór nad Jeziorem Rudnickim,  a  od linii 

brzegowej oddziela go tylko droga oraz 

niewielki kawa ek ki.  

– Kiedy rano wychodz  do pracy, w stron

gara u odprowadzaj  mnie cz sto nasze 

koty, lubi  wtedy stan  na schodach 

werandy i spojrze  na jezioro. To naprawd

przepi kny widok – podkre la pan domu. 

– O ile ona dba o wystrój wn trz, to ja 

staram si wiadomie kszta towa  otoczenie 

dzia ki.  Dzi ki temu widok od lat si  tu nie 

zmieni . Jest wi c jezioro, las... I wszystko to 

sprawia, e mo na mie  wra enie, i yje 

si  na odludziu. A tak naprawd  od granic 

Grudzi dza dzieli nas kilka minut jazdy 

samochodem po gruntowej drodze.

Sztuka przebudowy
Dom  mia  pierwotnie charakter letniskowy. 

– Naby em go w stanie surowym zamkni tym 

szesna cie lat temu – mówi Adam Witkowiak. 

Eksperci budowlani  

i instalacyjni te  buduj

domy dla siebie.  

W formie reporta u

przedstawiamy ich  

wybory, prze ycia 

i historie zwi zane 

z budow . W tym 

numerze BD o swoich 

do wiadczeniach 

opowiada Adam 

Witkowiak, w a ciciel 

firmy Clima Komfort. 

pe enpe en
techniki
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– By  wówczas znacznie mniejszy ni  teraz, 

a tu  obok niego przycupn  wolno stoj cy 

gara , w którym popularny maluch  mie ci

si  naprawd  z trudem. Po dwóch latach 

uzna em, e najwy szy czas na przebudow .

Zale a o mi  na stworzeniu pomieszczenia 

rekreacyjnego, w którym znalaz aby si  sau-

na parowa, jacuzzi oraz si ownia. Jeste my

z on  lud mi aktywnymi i takie pomiesz-

czenie  odnowy by o naszym marzeniem. 

Spe nili my je dzi ki dobudówce, która po-

czy a dom z ma ym gara em. Zmieni a si

te  funkcja gara u, gdy  umie cili my tam 

pomieszczenia o charakterze sanitarnym 

i gospodarczym. Nowy, dwustanowiskowy 

gara  powsta  po przeciwnej stronie domu.

ciany naszego domu wykonane s  z ceg y

ceramicznej ocieplonej 15-centymetrow

warstw  styropianu. Poniewa , z racji 

blisko ci jeziora, poziom wód gruntowych 

jest bardzo wysoki, awy fundamentowe 

osadzone s  na 12 studniach o g boko ci 

od 8 do 12 metrów (tak g boko znajduje si

stabilny grunt). 

Po przebudowach i zmianach aran acyj-

nych dom ma obecnie oko o 150 m2 i  sk ada

si  z kilku stref – stwierdza Adam. – Strefa 

dzienna to: du y salon po czony z kuchni

i jadalni . Mo na z niego przej  do po-

mieszczenia rekreacyjnego lub do ogrodu. 

Strefa prywatna to trzy sypialnie wraz 

z azienk . Jest jeszcze strefa, któr  mo na  

okre li  mianem technicznej. Sk adaj  si

na ni : dodatkowa azienka, spi arnia oraz 

pomieszczenie gospodarcze.

W salonie znajduje si  kominek o mocy grzewczej 15 kW, który jest dodatkowym  ród em ciep a w domu

 Pomieszczenie rekreacyjne ozdabiaj  pami tki 

z egzotycznych rejsów. W pomieszczeniu 

rekreacyjnym znajduje si  sauna parowa, jacuzzi 

oraz si ownia. 

– Codzienne wiczenia wymagaj  wielkiej 

dyscypliny, ale dla zdrowia maj  skutki zbawienne

– mówi Adam. – A pó niejsza k piel w jacuzzi... 

Wspania a rzecz awka w a ni parowej jest podgrzewana za pomoc  elektrycznego kabla grzewczego
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Tajemnica poddasza
Poddasze domu ma charakter nieu ytkowy. 

Wi ba wykonana jest z drewna i pokryta 

blachodachówk . Strop nad pierwsz  kon-

dygnacj  ociepla 20 cm we ny mineralnej.

– To, co w nomenklaturze budowlanej 

okre lane jest mianem „poddasze nieu yt-

kowe”, okaza o si  doskona  przestrzeni

mieszcz c  liczne instalacje zamontowane 

w naszym domu, a przez lata troch  si  ich 

nazbiera o – podkre la w a ciciel Clima 

Komfort. – Biegn  tam zarówno przewody 

elektryczne, jak i kana y dystrybucji powie-

trza  w wersji izolowanej z podwójnym p asz-

czem, które dzi ki uk adowi rozdzielaczy 

i przepustnic obs uguj  a  trzy instalacje: 

wentylacj  nawiewno-wywiewn  z centralk

firmy VTS,  klimatyzacj  kana ow  firmy  

LG  oraz rozprowadzanie ciep ego powietrza 

z kominka znajduj cego si  w salonie. 

Takie swoiste trzy w jednym! Spotka em si

wprawdzie z g osami, e tego rodzaju po -

czenie jest niemo liwe... Okazuje si  jednak, 

e wbrew owym opiniom dzia a! Dzia a

od wielu lat. Gor ce powietrze z kominka 

skutecznie niszczy ewentualne grzyby i glo-

ny, które mog  pojawia  si  w czasie pracy 

klimatyzacji. 

ród a ciep a
Jednym z  elementów wystroju salonu jest 

kominek z wk adem szamotowym o mocy 

grzewczej 15 kW.

– Kominek w naszym domu jest od 

pocz tku i  spisuje si  znakomicie – stwier-

dza Adam. –  Ciep e powietrze dociera 

do wszystkich pomieszcze  w domu za 

po rednictwem kana ów, o których ju

wspomina em. Na poddaszu znajduje si

specjalny  wentylator, który wymusza cyr-

kulacj  powietrza. Jednak kominek nie jest 

g ównym ród em ciep a w naszym domu. 

Rol  t  pe ni pompa ciep a austriackiej firmy 

Neura o mocy 5/10 kW, która zamontowana 

jest  na zewn trz domu. Dzia a ona w opar-

ciu o dolne ród o, którym jest poziomy  

kolektor z bezpo rednim odparowaniem. 

Zakopany jest na g boko ci 1,5 m pod 

trawnikiem. Sk ada si  on z pi ciu wi zek 

wykonanych z rury miedzianej pokrytej PCV, 

ka da  d ugo ci 38 m.  Ciekawostk   jest 

fakt, e kolektor ten zakopano w ogrodzie, 

który by  ju  zagospodarowany. Pi  osób  

przy u yciu opat uk ada o pod ziemi

jedn  wi zk  dziennie. Dzi ki temu ro liny 

w naszym ogrodzie  nie zosta y zniszczone. 

Musz  podkre li , e by o to niez e poletko 

do wiadczalne dla naszych  instalatorów. 

Pó niej wiele  razy korzystali my z tej me-

tody uk adaj c  kolektor gruntowy  mi dzy 

innymi w lesie sosnowym.

A wracaj c do pompy ciep a w naszym 

domu... Poniewa  poziom wody gruntowej na 

dzia ce jest bardzo wysoki, kolektor „czuje 

si ” doskonale w takich warunkach. Zim

nie ma w a ciwie spadku wydajno ci pompy 

ciep a. Nawet w lutym, kiedy grunt powinien 

by  ju  wyzi biony, efektywno  jest w dal-

szym ci gu doskona a. Jako górne ród o

postanowili my wykorzysta  zamontowane 

ju  grzejniki p ytowe z g owicami termo-

statycznymi od starej instalacji, a w cz ci 

Rada dla inwestorów

Warto pami ta , e poddasze nieu ytkowe to wietne miejsce do u o enia ró nego typu instalacji

W pomieszczeniu technicznym znajduje si

sterownik pompy ciep a Neura, po czony radiowo 

z programatorem Euroster oraz awaryjny kocio

elektryczny

– W moim przekonaniu komfort mieszkania polega, mi dzy innymi, na ograniczeniu do mini-

mum  czynno ci zwi zanych z funkcjonowaniem domu – stwierdza Adam Witkowiak. – Dlatego 

te  nale y budowa  domy jak najbardziej inteligentne. I nie mam w tym przypadku na my li goto-

wych systemów, jakie s  dost pne obecnie  na rynku. W moim domu ich nie ma. Montuj c wie-

le lat temu  poszczególne instalacje, stara em si  wyposa y  je w dost pn  wówczas automaty-

k . Dzi ki temu dom yje  swoim rytmem, niezale nie od tego, czy w nim jeste my, czy te  nie. 

Utrzymywana jest w nim na przyk ad odpowiednia temperatura, która mo e by  tak zaprogramo-

wana, e zwi ksza si  przed spodziewanym powrotem domowników. To wbrew pozorom s  bar-

dzo proste rozwi zania, które pozwalaj  zapomnie  o czynno ciach obs ugowych. Dzi ki temu 

minimalizowane jest równie  ryzyko b du. Ludzka pami , obci ona cz sto dziesi tkami spraw, 

jest bowiem bardziej zawodna od pami ci urz dze . Dzi ki temu nie trzeba si  przejmowa  ró ny-

mi drobnymi czynno ciami... Pami ta o nich elektronika. Warto obali  pewien mit, e automatyka 

w domu to wielkie wydatki. Jest wr cz przeciwnie. Niewielkie nak ady cz sto wystarcz , aby ycie 

sta o si  mniej skomplikowane.
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dobudowanej u o one zosta o  ogrzewanie 

pod ogowe. Temperatura wody  p yn cej 

w ogrzewaniu pod ogowym jest wprawdzie 

znacznie ni sza od tej, która powinna za-

sila  grzejniki, ale problem ten znakomicie 

rozwi zuje system podmieszania.

Technika u atwia ycie
W pomieszczeniu technicznym o powierz-

chni 3 m2 umieszczono wszystkie urz -

dzenia i sterowniki konieczne do obs ugi 

zamontowanych w domu systemów. W ród 

nich znajduje si  sterownik Optima, który 

zarz dza prac  pompy ciep a odpowiedzial-

nej za ogrzewanie domu. Sprz ony z nim 

radiowo  programator  Euroster  umo liwia 

sterowanie ogrzewaniem z ka dego miejsca 

w domu. Instalacja  grzewcza zawiera rów-

nie   awaryjny kocio  elektryczny zasilaj cy 

grzejniki i pod ogówk   w  przypadku 

awarii pompy ciep a.

– Przez rok, zanim zosta a zamontowana 

pompa ciep a, korzystali my z pracy kot a

elektrycznego jako podstawowego ród a

ciep a. Mieli my dwutaryfowy licznik 

energii elektrycznej, ale i tak by o to bolesne 

do wiadczenie. Bolesne finansowo. Po 

zamontowaniu pompy rachunki spad y tak 

bardzo, e chwilami nie mog em uwierzy ,

chocia  jestem cz owiekiem z bran y. O tym, 

jak znaczny by  to spadek, mo e wiadczy

zaniepokojenie dostawcy energii. Bardzo 

szybko przys a  ekip , która zamontowa a

nowy licznik, a stary zabra a do sprawdze-

nia.

W pomieszczeniu gospodarczym znajduje 

si  równie  270-litrowy zasobnik ciep ej

wody u ytkowej, który ma powietrzn  pom-

p  ciep a Vesttherm, odzyskuj c   ciep o

z wn trza budynku. Produktem ubocznym 

jest w tym przypadku ch odne i suche po-

wietrze, które kierowane jest do przyleg ej

spi arni.  

– Obok wymienionych ju  urz dze

w pomieszczeniu  zamontowano równie

wytwornic   pary firmy Helo wraz z uk a-

dem steruj cym dla sauny. Kolejn  wa n

instalacj  w domu jest system osuszania po-

wietrza dla pomieszczenia  jacuzzi i sauny 

parowej, gdy  wilgotno  powietrza cz sto 

ro nie tam ponad przyj te normy. Dzia a on 

na zasadzie kondensacyjnego wykraplania 

wilgoci i po czony  jest z instalacj  klimaty-

zacyjn LG.

Technika ma te  s abe strony!
– My l , i  ka dy cz owiek zafascynowany 

wspó czesn  technik  powinien pami ta ,

e wyposa ony w ni  budynek mo e

okaza  si  prawdziw  pu apk  – podkre la 

z naciskiem w a ciciel domu w Bia ym 

Borze. – Jedn  ze s abo ci nowoczesnych 

rozwi za  jest ich uzale nienie od energii 

elektrycznej. Przerwy w dostawie pr du  

oznaczaj  spore problemy. Nowoczesne 

urz dzenia przestaj  po prostu dzia a .

Nawet kominek z nawiewem staje si   mniej 

wydajny,  gdy  mo e s u y  w takiej sytu-

acji jedynie jako otwarte palenisko. Kiedy

taka sytuacja zdarzy a si  nam w czasie, 

gdy dom by  pe ny  go ci. I paradoksalnie 

wszyscy do dzisiaj wspominaj  ow  na-

strojow  imprez  przy wiecach. Okazuje 

si , e cz owiek otoczony cywilizacj  t skni 

czasami do klimatu prostoty. artuj c, 

mo na stwierdzi , e gdy nie ma pr du, to 

zaczyna si  prawdziwa zabawa. Teraz dom 

pod czony jest do wodoci gu gminnego, 

ale jeszcze kilka lat temu korzystali my

z w asnego uj cia obs ugiwanego przez 

hydrofor. Brak pr du oznacza  zatem 

wyci ganie wody wiadrami ze studni. Dla 

mieszczucha nawet co  takiego mo e by

niezapomnianym prze yciem.

Dom, do którego ch tnie si
wraca
– Kolorystyk , a tak e wystrojem domu zaj-

mowa a si ona – mówi z uznaniem Adam. 

– To dzi ki niej wyburzone zosta y niektóre 

ciany i pojawi o si  du o przestrzeni oraz 

wiat a. W pomieszczeniach dziennych na 

cianach dominuje biel, która znakomicie 

komponuje si  z innymi kolorami  i szkla-

nymi elementami wyposa enia wn trza. 

Wa ne dla nas jest równie wiat o. Zarówno 

to dzienne, jak i sztuczne. W naszym domu 

i ogrodzie zamontowali my wiele punktów 

i opraw o wietleniowych oraz wspó pracu-

j c  z nimi automatyk . Dzi ki temu mo na

tworzy wiat em ró ne klimaty. Jak ju

wspomnia em, lubimy przestrze , st d mi-

nimalna liczba mebli, a wiele ró nych dro-

biazgów znalaz o swoje  miejsce w szafach  

wn kowych, które ukryte s  w ca ym domu. 

W jednej z nich schowana jest te  lodówka.

Adam Witkowiak podkre la, e dom daje 

mu azyl, o którym ka dy marzy i jest jego 

ma ym wiatem.

Pompa ciep a (zielona kopu a) jest cz ciowo zag biona w ziemi tu  obok dawnego uj cia wody

Wydajna wytwornica pary zainstalowana jest 

w cz ci gospodarczej domu i obs uguje a ni

parow  w pomieszczeniu rekreacyjnym

Programator Euroster ustawiony jest na jednej 

z szafek w salonie. Dzi ki niemu mo na zmienia

nastawy pompy ciep a
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– Pi kne po o enie daje mo liwo  odpr -

enia si  i kontaktu z natur . Z werandy 

mog  podziwia  pi kne, czyste jezioro... 

Niektórzy ludzie musz  przejecha  dziesi tki 

kilometrów, aby zobaczy  co  takiego. A ja 

mam to dos ownie na wyci gni cie r ki. 

Oprócz pracy trzeba mie  tak e pasje. 

Uwa am, e ycie bez nich nie mia oby 

smaku. Wolny czas dziel  mi dzy podró e

oraz eglowanie. Z  grup  przyjació  urz -

dzamy wyprawy... praktycznie po ca ym 

wiecie. P ywali my po Adriatyku, Morzu 

ródziemnym i Egejskim, po Atlantyku 

i Oceanie Spokojnym. Op yn li my  jak 

zawsze gniewny Przyl dek Horn i zwiedza-

li my wyspy Morza Karaibskiego. Sporo 

przygód, du o adrenaliny, ale te  niezapo-

mniane widoki i prze ycia. Nigdy nie zapo-

mn   pluj cego ognist  law  wulkanu na 

Stromboli, wyspie nale cej do Archipelagu 

Liparyjskiego na Morzu Tyrre skim... 

Kiedy  uprawia em jeszcze paralotniarstwo. 

Zdarza o mi si  nawet startowa  z ki przy 

domu. Teraz na t  pasj  brakuje mi ju

czasu.

Rada dla inwestorów

 W kuchni i jadalni znajduje si  du o elementów ze szk a i stali

 Korytarz prowadz cy do strefy prywatnej, która 

sk ada si  z trzech sypialni oraz azienki

– Dodatkowe sypialnie cz sto si  przydaj  – stwierdza Adam. 

– Dom ma bowiem po o enie letniskowe i cz sto go cimy w nim 

naszych przyjació

– Lubi  egzotyczne podró e i rejsy po 

dalekich morzach, ale uwielbiam równie  to 

niezwyk e uczucie, które towarzyszy mi, gdy 

wracam do domu – podkre la pan domu

W azience dominuj : szk o, lustra 

i b yszcz ce powierzchnie

– W naszym klimacie nie mo na przetrwa  bez ogrzewania. Nie waham si  nawet stwierdzi ,

e jest to instalacja kluczowa dla funkcjonowania domu – podkre la w a ciciel Clima  Komfort. 

–  Ale nad innymi instalacjami nale y zawsze dobrze si  zastanowi . Je eli inwestor chce zapo-

mnie  o ogrzewaniu domu, dostawach paliwa, czyszczeniu komina... Powinien zdecydowa  si

na pomp  ciep a. Gwarantuje ona niskie koszty eksploatacyjne i uwalnia od wielu zabiegów i k o-

potów. Warto pami ta  równie  o tym, e pomp  ciep a mo na zamontowa  nawet wówczas, gdy 

dzia ka jest niewielka. Kolektor poziomy z bezpo rednim odparowaniem wymaga naprawd  nie-

wielkiej powierzchni. Na bardzo ma ej dzia ce mo na natomiast wykona  odwiert pionowy albo 

pos u y  si  systemem woda-woda, w którym wykonuje si  dwie studnie (jedn  do pobierania 

wody, drug  do zrzutu).
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