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Ciepło w starych murach 
 
 

Twórcy średniowiecznych zamków, renesansowych kościołów czy barokowych 
pałaców ogrzewanie swoich dzieł powierzali ogniowi. To właśnie kominki, kozy  
i kuchenne piece dawały w zimie niezbędne ciepło. Dziś właściciele zarówno 
zabytkowych, jak i współcześnie powstających dworków, mają znacznie większy 
wybór technik grzewczych. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w takich 
obiektach, a także w budownictwie sakralnym jest wodne ogrzewanie podłogowe. 
W przeciwieństwie do kaloryferów i grzejników, to ukryte pod podłogą źródło 
ciepła nie zaburza charakteru takich miejsc, jest bowiem całkowicie niewidoczne.  
 
Systemy wodnego ogrzewania podłogowego, takie jak jeden z najpopularniejszych 

na naszym rynku system Purmo, mają liczne zalety. Najważniejszą z nich jest 

kwestia estetyki  - nic tak przecież nie szpeci stylowych wnętrz, pałacowej sali 

balowej, czy nawy kościoła jak żeliwny kaloryfer. Nie dość, że całkowicie nie pasuje 

do charakteru takiego pomieszczenia, to jeszcze jest trudny do utrzymania w 

czystości i nieoszczędny w eksploatacji. Przy zastosowaniu wodnego ogrzewania 

podłogowego Purmo mamy do czynienia z całkowitą dyskrecją – elementy 

zapewniające ciepło są zupełnie niewidoczne, bo ukryte pod posadzką. Takie 

rozwiązanie pozwala na swobodne meblowanie i aranżowanie pomieszczeń. Wodne 

ogrzewanie podłogowe coraz częściej stosowane jest w kościołach – zarówno 

nowopowstających, jak i tam, gdzie przeprowadzana jest renowacja. Podobnie 

wygląda sytuacja w przypadku starych kamienic, którym coraz częściej przywracany 

jest dawny blask. Wodne ogrzewanie podłogowe pozwoli zachować stylowy 



charakter zabytkowych wnętrz, bez obawy o kompozycyjny zgrzyt, jakim mogłyby być 

w takim pomieszczeniu kaloryfery. Często obecny w takich obiektach kominek 

sprawiać będzie wtedy wrażenie jedynego i oryginalnego źródła ciepła. Drugą, nie 

mniej ważną sprawą, jest kwestia oszczędności. Dzięki zastosowaniu wodnego 

ogrzewania podłogowego Purmo możemy obniżyć ponoszone koszty eksploatacyjne. 

Jest to możliwe, gdyż rozkład temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym 

tą metodą jest najbardziej zbliżony do idealnego dla organizmu człowieka - powietrze 

jest najcieplejsze w okolicy stóp, a im bliżej stropu i dachu, tym temperatura 

powietrza jest niższa. Nie ogrzewamy więc niepotrzebnie ogromnej części budynku, 

gdzie z ciepła i tak nikt nie korzysta. Właśnie dlatego ogrzewanie podłogowe jest 

nazwywane systemem niskotemperaturowym. W dużych pomieszczeniach, jakie 

zazwyczaj występują w obiektach zabytkowych lub stylizowanych na takie, a także w 

kościołach, używając wodnego ogrzewania podłogowego możemy utrzymywać 

temperaturę niższą o 1 – 2 st. C niż w innych systemach ogrzewania. Oczywiście 

użytkownicy ogrzewanych w ten sposób pomieszczeń nie odczują żadnej różnicy. W 

rezultacie zaoszczędzić możemy 6 -12 % energii, co przy rozmiarach kościołów, 

pałaców i dworków, daje niebagatelną kwotę. 

Dobrą rekomendacją dla zastosowania wodnego ogrzewania podłogowego Purmo  

w zabytkowych budynkach jest jego obecność w klasztorze w Częstochowie. Duża 

część pomieszczeń jasnogórskiego opactwa ogrzewana jest właśnie za pomocą 

systemu podłogowego Purmo. Rozwiązanie to nie tylko zapewnia komfort cieplny, 

ale również znacząco obniża koszty utrzymania klasztoru w czasie zimy.  

Taki sam system znakomicie sprawdza się również w Muzeum Nafty i Gazu w 

Bóbrce, gdzie za względu na zastosowane rozwiązania architektoniczne, było to 

praktycznie jedyne możliwe rozwiązanie. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. 

System niezawodnie działa również na terenie lubelskiej Giełdy Rolno-Spożywczej, 

gdzie z powodzeniem funkcjonuje w warunkach dużego natężenia ruchu.   



 

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
PURMO: 

 
Podstawowym elementem systemu ogrzewania podłogowego Purmo są rury grzejne, 

ułożone na warstwie izolacji cieplnej i zalane warstwą jastrychu. Na całą grubość podłogi 

grzejnej składają się następujące warstwy: 

 
1. Izolacja cieplna i akustyczna 
Układa się ją bezpośrednio na podłożu nośnym. W przypadku parteru jest to warstwa 

podkładowa, czyli tzw. „chudy beton”, a jeśli wykonujemy ogrzewanie podłogowe na 

piętrze warstwę tę układamy bezpośrednio na stropie. Rodzaj izolacji oraz jej grubość 

zależy od wymagań cieplnych budynku, przewidywanego obciążenia podłogi, a także od 

rezerwy wysokości pomieszczenia, ponieważ ogrzewanie takie zajmuje dość dużo 

miejsca w warstwie podłogi. System Purmo proponuje dwa rodzaje izolacji:  

• rolljet  - izolacja wykonana ze styropianu pokrytego na wierzchu warstwą 

przeciwwilgociowej folii. Wtopiona w nią siatka kotwiąca ułatwia mocowanie klipsów 

przytrzymujących rury z ciepłą wodą, a nadrukowana na folii podziałka ułatwia ich 

równe układanie i przycinanie izolacji. Od spodu styropian jest odpowiednio 

ponacinany, co umożliwia zwijanie izolacji i ułatwia transport. Po rozwinięciu i ułożeniu 

na podłożu nacięcia szczelnie przylegają do siebie, wykluczając powstawanie 
mostków cieplnych i akustycznych. Rolljet stanowi wierzchnią warstwę izolacji – pod 

spód należy ułożyć płyty zwykłego styropianu.  

• faltjet – izolacja z twardej pianki poliuretanowej, która ma doskonałe właściwości 

izolacyjności termicznej. Pokryta jest podobnie jak rolljet przeciwwilgociową folią. 

Izolacja ta wykończona jest od spodu warstwą miękkiej pianki polietylenowej, dzięki 

której lepiej przylega do podłoża i zapewnia większą ochronę akustyczną. Jest to 

izolacja jednowarstwowa i nie wymaga stosowania podkładu z płyt styropianowych. 

Faltjet dostarczany jest w postaci złożonych płyt, które po rozłożeniu mają 

powierzchnię 2 m². 

Decydując się na montaż wodnego ogrzewania podłogowego Purmo nie musimy układać 

specjalnej folii zapobiegającej zawilgoceniu między płytą izolującą a warstwą jastrychu. 

Płyty izolacyjne Purmo są bowiem fabrycznie pokrywane taka folią. 

 



2. Rury grzejne 
Rury grzejne stosowane w systemie wodnego ogrzewania podłogowego Purmo 

wykonane są z polietylenu usieciowanego (PE-Xa). Charakteryzują się one dużą 

trwałością, obliczaną na około 50 lat, małymi oporami przewodzenia ciepła i przepływu 

wody, a także elastycznością, pozwalającą na ich układanie w temperaturze nawet do 

0ºC. W systemie tym stosuje się rury o średnicy 16x2, 17x2 mm i 20x2 mm. Rury mogą 

być układane na różne sposoby. Trzeba jednak pamiętać o wcześniejszym zaplanowaniu 

umeblowania pomieszczenia, gdyż niewskazane jest ogrzewanie miejsc, gdzie potem 

ustawione będą szafki kuchenne, urządzenia sanitarne, takie jak wanna czy kabina 

prysznicowa, a także inne elementy stałej zabudowy. Rury mocuje się do podłoża 

specjalnymi klipsami, które przytwierdzają ją do warstwy izolacji.   

 
3. Jastrych 
W jastrychu, czyli wylewce (najczęściej cementowej lub anhydrytowej), zatopione są rury 

grzejne ułożone na izolacji cieplnej. Grubość i rodzaj tej wylewki zależy od 

przewidywanych obciążeń podłogi w ogrzewanym pomieszczeniu. Przyjmuje się, że dla 

budynków mieszkalnych minimalna wymagana grubość jastrychu nad rurą grzejną musi 

wynosić 45 mm. Producent zaleca dodanie do mieszanki emulsji Purmo, która ogranicza 

ilość niezbędnej  wody i poprawia plastyczność zaprawy. Pozwala to zwiększyć zdolność 

przewodzenia ciepła i wytrzymałość jastrychu. 

4. Zaprawa lub klej pod właściwą podłogę (płytki, panele itp.) 
W zależności od wybranego przez inwestora materiału, jakim zamierza wykończyć 

podłogę, stosujemy tu kleje do gresów i terakoty, kleje do parkietów lub inne odpowiednie 

materiały chemii budowlanej, przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze  

i trwale elastyczne. 

 

5. Warstwa wykończeniowa podłogi  
Instalując wodne ogrzewanie podłogowe zastosować możemy wszelkie dostępne 

materiały wykończeniowe podłogi, ale decyzja o rodzaju wykończenia powinna być 

podjęta na etapie projektowania instalacji ogrzewania. Najbardziej polecane są płytki 

ceramiczne, gresy, czy naturalny kamień. Należy jednak pamiętać, że wszystkie 

materiały, których składnikiem jest drewno, „pracują” pod wpływem zmian wilgotności. 

Ważne jest, aby warstwa wykończenia podłogi charakteryzowała się małym oporem 

cieplnym. Materiały gorzej przewodzące ciepło, takie jak dywany, czy wykładziny oddają 



go mniej do pomieszczenia, ale równocześnie otrzymujemy bardziej równomierną 

temperaturę na powierzchni podłogi.  

Przy montażu systemu wodnego ogrzewania podłogowego nie wolno zapomnieć  

o bardzo istotnym elemencie, a mianowicie o szczelinach dylatacyjnych. Płyta grzejna 

pod działaniem temperatury rozszerza się – jest to naturalny proces fizyczny. 

Rozszerzenia płyty o 5 mm we wszystkich kierunkach przejmuje montowana na 

obrzeżach pomieszczenia taśma brzegowa. Większe rozszerzenia płyt grzejnych 

mogłyby spowodować popękanie warstwy jastrychu i rozszczelnienie całego systemu. 

Dlatego szczeliny dylatacyjne konieczne są na połączeniach pomiędzy poszczególnymi 

płytami grzewczymi (w dużych pomieszczeniach lub takich o nietypowym kształcie, gdzie 

trzeba złączyć ze sobą kilka płyt), a także tam, gdzie rury przechodzą pod drzwiami.   

Producent – firma Rettig Heating zapewnia kompletny zestaw wszystkich elementów 

składowych, potrzebnych do wykonania instalacji: izolację cieplną, rury  elementy do ich 

mocowania, rozdzielacze, układy regulacji, materiały potrzebne do wykonania dylatacji 

oraz  emulsję do jastrychu. 
 

 


