
Nieustannie rosnące koszty ogrzewania

domu skłaniają coraz więcej osób do zadania

sobie pytania: czym ogrzewać dom, aby zmi-

nimalizować koszty. Pytanie proste i jedno-

znaczne, ale z odpowiedzią nie zawsze bywa

tak łatwo. Biorąc do ręki telefon lub posługu-

jąc się Internetem możemy dokonać szerokie-

go zwiadu i upakować segregator sporą ilością

ofert i opinii. Trudność rozpoczyna się jednak

w momencie ich dogłębnych analiz. Kto ma

rację? Ogrzewać gazem, olejem, prądem elek-

trycznym, węglem, miałem czy drewnem?

A może wykorzystać nowoczesne systemy so-

larne, pompy ciepła itp.?

Pewne oczywiste prawdy pozwalają nam

rozstrzygnąć powyższą kwestię unikając po-

myłki. Przyjrzyjmy się wykresowi, w którym

zestawiono przybliżone koszty ogrzania bu-

dynku jednorodzinnego o powierzchni

150 m2. Pomijając niektóre niewielkie roz-

bieżności w cenach nośników energii, które to

wykazują tendencje do ciągłych zmian, może-

my dostrzec z łatwością,  gdzie skupić swoje

zainteresowanie.

Oczywiście niektórzy natychmiast zaopo-

nują. W przypadku większości z wymienio-

nych nośników jedni stwierdzą, że płacą dużo

mniej, drudzy, że nieco albo dużo więcej. Aby

zobaczyć cały obraz problemu, musimy spoj-

rzeć na niego z szerszej perspektywy.

Aby ogrzewać nasz dom tak, by koszty

z tym związane były jak najniższe, powinni-

śmy połączyć kilka składowych. Będą do nich

należeć między innymi: rodzaj paliwa, tech-

nologia jego spalania, preferencje użytkowni-

ka odnośnie temperatury wewnętrznej, tech-

nologia wykonania budynku, sposób ocieple-

nia, rodzaj stolarki okiennej, drzwiowej oraz

ich stan, izolacja termiczna stropu i podłóg,

wentylacja itp. Należy przy tym zaznaczyć, że

wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania

jest w takim samym stopniu istotny dla na-

szych rachunków jak nasza skłonność do pro-

wadzenia niezbędnych prac termorenowacyj-

nych przy naszym domu.

Ponieważ ta druga kwestia zależy wyłącz-

nie od potencjalnego inwestora, to skupiając

się na źródle ciepła warto brać pod uwagę tyl-

ko to, co uchodzi za dobre i sprawdzone. Dla-

czego opinia istniejących użytkowników jest

tak ważna? Pozwala bowiem wyrobić sobie

zrównoważony pogląd na trwałość i jakość

urządzenia, jak również sposób jego eksploata-

cji i serwisowania. Jest to również znakomity

test dla firmy, która promuje dany produkt,

urządzenie, opisując go zazwyczaj w samych

superlatywach. Poniższa prezentacja zainicjo-

wana została właśnie takim pozytywnym od-

zewem z rynku urządzeń grzewczych. 

Kotły firmy HEF to połączenie klasycz-

nego i taniego surowca energetycznego, jakim

jest węgiel, z dbałością o środowisko natural-

ne. W związku z przeprowadzoną analizą po-

równawczą dla różnych nośników energii mo-

żemy powiedzieć, że koszty zużycia węgla ty-

pu Eko-groszek w kotłach firmy HEF, w sto-

sunku do np. gazu ziemnego są prawie dwu-

krotnie niższe, a oleju prawie trzykrotnie.

Gwarancją najwyższej jakości produktów

jest wieloletnia tradycja w dziedzinie ogrzew-

nictwa, a także wykorzystanie materiałów naj-

wyższej jakości. Wiodąca pozycja na rynku

oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie

w produkcji energooszczędnych, ekologicz-

nych oraz wygodnych w obsłudze urządzeń

grzewczych pozwala na ich wszechstronne za-

stosowanie. Wychodząc naprzeciw swym

klientom, Wytwórnia Kotłów Grzewczych

HEF, oferuje urządzenia będące w stanie za-

pewnić komfortowe ogrzewanie, począwszy

od domów jednorodzinnych aż do wieloro-

dzinnych kompleksów mieszkaniowych,

szkół, szpitali, a także hal produkcyjnych.

W chwili obecnej firma HEF produkuje kotły

centralnego ogrzewania w zakresie mocy od

9 do 1 800 kW.

Ogromny potencjał wykonawczy, wpro-

wadzane innowacje techniczne i zastosowanie

nowoczesnych maszyn daje możliwość speł-

nienia wysokich oczekiwań i indywidualnych

wymagań klientów stojących przed poważ-

nym dylematem związanym z wyborem naj-

lepszego systemu ogrzewania.
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