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Modernizacje istniejących budynków coraz czę-
ściej wiążą się z podniesieniem zarówno efek-
tywności energetycznej, jak i poprawą komfor-
tu użytkowania, dlatego w tym artykule skupimy 
się na rozwiązaniach dedykowanych do remon-
towanych obiektów. Zaletą technologii reno-

wacyjnych jest bardzo szybki montaż i niewiel-
ka wysokość systemów. wszystkie rozwiązania 
w ofercie Purmo charakteryzują się wysokością 
zabudowy nie większą niż 50 mm. Czas wykony-
wanych robót jest krótszy niż w przypadku tra-
dycyjnych systemów z wylewką, gdyż nie ma po-

trzeby przeprowadzania wygrzewania jastrychu. 
Proces ten trwa około tygodnia i można go rozpo-
cząć po 21 dniach od wykonania wylewki. Nie bez 
znaczenia jest także mała bezwładność cieplna.  
Podłoga nagrzewa się bardzo szybko, błyskawicz-
nie poprawiając komfort ciepły pomieszczeń. 

Ogrzewanie płaszczyznOwe  
– systemy renOwacyjne  

w Ofercie purmO
K arolina K aszKiewicz

Popularność systemów ogrzewania 
płaszczyznowego wynika przede wszystkim  
z bardzo efektywnej współpracy  
z niskotemperaturowymi źródłami ciepła takimi, 
jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne. 
Rozwiązanie jest przyjazne dla każdego 
użytkownika, gdyż zapewnia niemal idealne 
odczucie komfortu cieplnego oraz ogranicza 
cyrkulację kurzu. Ponadto jest niewidoczne 
w pomieszczeniu i w żaden sposób nie 
wpływa na aranżację wnętrza. Marka Purmo 
oferuje szereg rozwiązań pozwalających 
na zastosowanie instalacji ogrzewania 
płaszczyznowego praktycznie w każdym 
budynku mieszkalnym, niezależnie od tego czy 
jest to nowy obiekt czy podlegający renowacji. 

Przejdź  Pełen zakres 
oferty systemów ogrzewania 
płaszczyznowego Purmo na  
www.purmo.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.purmo.com/pl-pl/produkty/ogrzewanie-i-chlodzenie/ogrzewanie-podlogowe/ogrzewanie-podlogowe
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Konstrukcja płyty umożliwia montaż rur w rozsta-
wie 125 mm. Niewielka grubość izolacji pozwa-
la na zastosowanie tego typu ogrzewania w po-
mieszczeniach z ograniczoną wysokością podłogi. 
Przy wykorzystaniu systemowej płyty nośnej, cał-
kowita grubość systemu to zaledwie 35 mm wraz 
w wykończeniem podłogi. Systemowa płyta no-
śna TS14 R, o grubości 5 mm jest zalecana przy 
zastosowaniu płytek ceramicznych. wykonana 
jest z prasowanej włókniny aluminiowej o dużej 
wytrzymałości na ściskanie. Cechuje się wysokim 
współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,2 w/mK  
oraz dobrymi właściwościami akustycznymi – 
redukcja natężenia hałasu 14 dB (w połącze-
niu z płytami TS14 R). Podobną wysokość in-
stalacji możemy uzyskać przy wykończeniu 
podłogi parkietem o grubości co najmniej 15 mm.  

Konstrukcja profilowanej płyty systemowej umoż-
liwia układanie podłogi pływającej bezpośrednio 
na izolacji. Gdy podłoga będzie pokryta wykładzi-
ną dywanową lub panelami należy zastosować 
warstwę suchego jastrychu, co zwiększy wyso-
kość do około 40 mm. Niezależnie od wybrane-
go rozwiązania podłoga nagrzewa się znacznie 
szybciej niż tradycyjny system z wylewką. 

Purmo Klettjet r

Przykładem takiego rozwiązania jest Purmo Klet-
tjet R. System składa się z samoprzylepnej maty 
PE o grubości 6 mm, pokrytej specjalną tkaniną, 
na której mocuje się rury z rzepem o średnicy 16 
mm. Pełni również funkcję warstwy redukującej 
poziom natężenia hałasu o 18 dB. Matę można 
przykleić do twardego równego podłoża, jakim 
jest wylewka, bądź stara podłoga ceramiczna. 
Bez trudu dopasujemy ją do każdej geometrii 
pomieszczenia. w zależności od oczekiwanej wy-
dajności, rury można układać z dowolnym roz-
stawem. Montaż systemu jest na tyle łatwy, że 
poradzi sobie z tym jedna osoba wyposażona  
w rozwijacz do rur, zajmuje też znacznie mniej cza-
su niż w przypadku tradycyjnych systemów z wy-
lewką. Gotową instalację przykrywa się wylewką 
anhydrytową. Grubość oraz typ wylewki należy 
skonsultować z producentem wybranego jastry-
chu anhydrytowego. Całkowita wysokość pod-
łogi wraz z warstwą wykończeniową nie powin-
na przekroczyć 40 mm. Zaletą tego rozwiązania  

jest zdecydowanie mniejsza bezwładność ciepl-
na. Podłoga nagrzewa się nawet do trzech razy 
szybciej niż w tradycyjnych systemach. 

Purmo tS14 r

Innym rozwiązaniem jest system suchy Purmo 
TS14 R. Montaż tego systemu może odbywać się 
na istniejącym podłożu lub na izolacji termicznej.  
System jest lekki i wytrzymały. Doskonale spraw-
dzi się przy stropach drewnianych przenoszących 
mniejsze obciążenia. Rozwiązanie jest kompatybil-
ne tylko z rurą PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14 mm.  
Płyty systemowe wykonane są z twardego sty-
ropianu EPS 240, o grubości 17 mm. Fabrycznie 
pokryte są blachą aluminiową, która zapewnia 
równomierną dystrybucję ciepła. Bardzo waż-
ne jest, aby przed ułożeniem izolacji wyrównać 
podłoże. w tym celu należy wykonać warstwę 
wyrównującą ze specjalnego granulatu wytwa-
rzanego z poliuretanu i ekspandowanego szkła 
związanych żywicą. Grubość warstwy wyrów-
nującej powinna wynosić od 10 do 100 mm.  
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Purmo Klettjet R Purmo TS14 R

Systemy renowacyjne oferowane przez mar-
kę Purmo są doskonałą alternatywą dla in-
stalacji grzejnikowych w modernizowanych 
budynkach. umożliwiają także zastosowanie ni-
skotemperaturowych źródeł ciepła z zapewnie-
niem użytkownikowi maksymalnego komfortu.
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