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  Rosnące ceny energii, wyczerpujące się 
paliwa kopalne oraz względy środowisko-
we – to wszystko powoduje potrzebę poszu-

kiwania i stosowania ekonomicznych i eko-
logicznych rozwiązań zmierzających do 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

i jej racjonalnego wykorzystania. To z kolei 
przekłada się na dynamiczny wzrost zain-
teresowania tematyką budownictwa ener-

gooszczędnego. Inteligentne zarządzanie 
budynkiem, badania termowizyjne, wenty-
lacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, fo-
towoltaika zintegrowana z budownictwem 
(BIPV), kolektory słoneczne i pompy ciepła 
oraz energooszczędne oświetlenie to za-
gadnienia szczególnie istotne w kontekście 
poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków. Doskonałą okazją ku temu, by ro-
zeznać się w aktualnych trendach, tech-
nologiach i nowościach, obniżających 
zapotrzebowanie nieruchomości na ener-
gię, będą 4. Międzynarodowe Targi Ener-
gii Odnawialnej i Efektywności Energe-
tycznej RENEXPO Poland, które odbędą 
się w dniach 23-25 września 2014 r.  
w Warszawskim Centrum EXPO XXI. 
Wstęp na targi będzie bezpłatny dla 
wszystkich zwiedzających, którzy dokona-

RENEXPO  
– wiodące tematy 
wrześniowych targów 
poświęconych energii 
odnawialnej

Dom energooszczędny – inteligentna technologia budownictwa

Trendy związane z domami energooszczęd-
nymi, pasywnymi, zeroenergetycznymi czy 
dodatnimi w ostatnich latach znacznie zy-
skują na znaczeniu. Od 2021 roku na te-
renie Unii Europejskiej mają być wznoszo-
ne wyłącznie budynki niskoenergetyczne, 
zasilane choćby częściowo ze źródeł od-
nawialnych. Ale dynamiczny wzrost zain-
teresowania budownictwem energoosz-
czędnym w coraz większym stopniu jest 
wynikiem nie tyle unijnych zobowiązań,  
co świadomego wyboru inwestorów, właści-
cieli i zarządców różnego rodzaju obiektów.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat stale rosną ceny 
paliw, co regularnie podnosi koszty ogrzewania 
nieruchomości. W efekcie, opłaty z tego tytułu 
pochłaniają coraz większą część domowego bu-
dżetu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na 
budowę lub zakup domów w standardzie ener-

gooszczędnym. Takie posunięcie pozwala na uzy-
skanie wysokiego komfortu cieplnego przy niskim 
zużyciu energii w zakresie ogrzewania budynku, 
podgrzania ciepłej wody użytkowej i elektryczno-
ści, a co za tym idzie – przy niskich kosztach eks-
ploatacji nieruchomości. Obniżenie zapotrzebo-
wania na energię cieplną osiąga się m.in. poprzez 
wykonanie odpowiedniej izolacji cieplnej, mon-
taż energooszczędnej stolarki, unikanie mostków 
termicznych i zachowanie szczelności budynku. 
Bardzo ważne jest również wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii i stosowanie urządzeń, za-
pewniających jej oszczędność, np. instalacji wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.  

„Wbrew powszechnym przekonaniom, budow-
nictwo energooszczędne wcale nie musi być 
drogie. – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy 
REECO Poland, będącej organizatorem Między-
narodowych Targów Energii Odnawialnej i Efek-

tywności Energetycznej RENEXPO® Poland. 
„Przeciętny koszt wybudowania obiektu niskoener-
getycznego jest średnio 8-10 proc. wyższy w porów-
naniu do zwykłego budynku. To niewiele w obliczu 
korzyści, jakie niesie za sobą tego typu inwestycja. 
Budynek pasywny to synonim najwyższego komfor-
tu cieplnego i niskiego zapotrzebowania na ener-
gię cieplną – maksimum 15 kWh/m2/rok, czyli mniej 
niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziem-
nego na m2 na rok. Oznacza to, że ogrzewa-
nie takiego budynku o powierzchni mieszkalnej 
150 m2 kosztuje rocznie mniej niż 300 zł. Co wię-
cej, osoby fizyczne, które zdecydują się wybudo-
wać bądź zakupić od dewelopera dom jedno-
rodzinny lub mieszkanie o niskim zużyciu energii, 
mogą sięgnąć po dofinansowanie ze środków 
publicznych. Od 2013 roku Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reali-
zuje ogólnopolski program dopłat do kredytów 
zaciągniętych na budowę lub zakup budynków 

mieszkalnych w standardzie niskoenergetycznym 
i pasywnym. W przypadku domów jednorodzin-
nych wysokość dofinansowania może sięgnąć 
nawet 50 tys. zł brutto, natomiast w przypadku lo-
kali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym do-
tacja może wynieść nawet 16 tys. zł brutto. Głów-
nym założeniem programu jest ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, oszczęd-
ność energii, a także przygotowanie inwestorów 
do obowiązku budowy domów energooszczęd-
nych, które w przyszłości mają być standardem. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie cha-
rakterystyki energetycznej budynków zobowiązu-
je państwa członkowskie do tego, aby wszystkie 
budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. były 
obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Do-
tyczy to również obiektów użyteczności publicz-
nej, które będą musiały spełnić ten wymóg już od 
2019 r.” – dodaje Małgorzata Bartkowski. 

http://www.instalreporter.pl
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ją uprzedniej rejestracji na stronie: http://
www.renexpo-warsaw.com/404.html?&L. 

Organizatorzy zadbali również o bogaty pro-
gram imprez towarzyszących, wśród których 
nie zabraknie ciekawych spotkań związa-
nych z budownictwem energooszczędnym. 
Już pierwszego dnia imprezy (23 września 
2014 r.) organizatorzy planują 3. Kongres  
Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła oraz 2. Forum PV. Dzień póź-
niej (24 września 2014 r.) uczestnicy targów 
będą mogli wziąć udział w 2. Forum Pomp 
Ciepła. Tego samego dnia planowane jest 
również 2. Forum Budownictwa Energoosz-
czędnego, którego celem będzie pokazanie 
regulacji prawnych, jak również praktycznych 
aspektów projektowania obiektów energo-
oszczędnych czy aktualnych trendów w bu-
downictwie niskoenergetycznym. 

RENEXPO® Poland już od 2011 roku stanowi no-
woczesną platformę transferu wiedzy i wymia-
ny doświadczeń w obrębie krajowego i mię-
dzynarodowego sektora energetycznego.  
W ciągu zaledwie trzech lat targi organizo-
wane przez REECO Poland zyskały w naszym 
kraju renomę jednego z najważniejszych wy-
darzeń w branży energii odnawialnej. Potwier-
dzeniem tego jest wielki sukces ubiegłorocznej 
edycji tego wydarzenia. Swoją ofertę zapre-
zentowało wówczas 135 wystawców z kraju  
i zagranicy. W ciągu trzech dni teren międzyna-
rodowej imprezy odwiedziło pond 3800 osób 
oraz ponad 1280 uczestników konferencji.  

Więcej informacji na 
www.renexpo-warsaw.com 

Przejdź

VIllEROy & BOCh – WANNy I BROdzIKI z QUARylU®

Quaryl® – tworzywo Villeroy & Boch to mieszanka najlepszych ziaren kwarcu i akry-
lu, które zaskakuje cennymi właściwościami i daje nieograniczone możliwości projek-
towe. Z Quarylu wykonane są m.in. wanny Aveo, Squaro Edge 12, La Belle, wszystkie  
o doskonałych kształtach i specjalnie wyprofilowanym wnętrzu.
Quaryl® – innowacyjny materiał Villeroy & Boch – bezcenny we wzornictwie wanien, 
rewolucjonizował również świat brodzików. Gwarantuje im idealnie gładkie krawędzie, 
montaż na równi z powierzchnią płytek, trwałość oraz właściwości antypoślizgowe. 
Gładka, pozbawiona porów powierzchnia produktów wykonanych z Quarylu® utrud-
nia odkładanie się brudu i łatwo się czyści – nie zatrzymują się na niej resztki mydła, 
szamponu czy płynu do kąpieli. Niezależnie od koloru, w którym występuje, Quaryl® 
jest odporny na zarysowania i zachowuje blask przez wiele lat.

 VIllEROy&BOCh

GRzEjNIKI KONWEKTOROWE PURMO AURA COMFORT I AURA BAsIC
Grzejniki Aura Comfort mają uniwersalne zastosowanie w budynkach biurowych, ogrodach zimowych lub witrynach sklepowych w szczególno-
ści w pomieszczeniach o dużym przeszkleniu. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej obudowie 
stalowej, od góry osłonięty kratką. Obudowa grzejników Aura nie nagrzewa się bezpośrednio od czynnika grzewczego, co zapobiega utracie 
energii poprzez promieniowanie do powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. Całość mocowana jest do podłogi 
przy użyciu estetycznych konsol montażowych. Grzejniki Aura Basic produkowane są w 198 standardowych typach, Comfort – 265.
Dane techniczne grzejników:
• szerokość 96 (tylko Comfort), 146, 186, 236 mm, 
• długość od 600 do 2900 mm,
• wysokość 90, 140, 240, 280 mm,
• przyłącza wodne 2xG ½” – gwint wewnętrzny,
• ciśnienie robocze 10 bar,
• temperatura maksymalna 110oC,
• ciśnienie próbne 13 bar.

 RETTIG hEATING
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