
4104/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Centrum logistyCzne Centrali firmy 
rotH z systemem ogrzewania Hal 
przemysłowyCH

ROTH jako producent pierwszy może pochwa-
lić się zamontowanym systemem ogrzewania 
płaszczyznowego w swoich obiektach. Mowa 
tu m.in. o hali logistyczno-magazynowej o po-
wierzchni 4800 m2. Na podanej przestrzeni  

wydzielono 417 stref stałego przebywania i zlo-
kalizowano 212 pętli grzewczych (4260,1 m2) oraz 
dodatkowo 205 stref dla tranzytów zasilających  
i powrotnych (466,5 m2). wykonanie inwestycji 
zostało poprzedzone dokładnym opracowaniem 
projektowym. Zastosowano system Roth Rohr-
fix dla hal przemysłowych na bazie systemowej 
rury grzewczej Roth X-Pert S5+ 20 mm. System 
ogrzewania płaszczyznowego w hali umożliwia 

Ogrzewanie płaszczyznowe jest dzisiaj tak powszechne, że nie ma już 
chyba nowo powstającego obiektu, który nie miałby zaplanowanej 
podłogowej instalacji grzewczej. Również w budynkach poddawanych 
termomodernizacji: kamienicach, willach czy pałacach po zastosowaniu 
odpowiedniej izolacji termicznej przegród budowlanych, archiwalne 
instalacje piecowe z powodzeniem zamieniane są na odpowiedni 
lekki system ogrzewania płaszczyznowego. To oznacza, że wachlarz 
realizowanych obiektów jest szeroki i oprócz budynków mieszkalnych, 
obejmuje również obiekty komercyjne. Oferta systemowa Roth jest 
elastyczna. Poniżej prezentujemy wybrane obiekty referencyjne,  
w których wykorzystano systemy ogrzewania płaszczyznowego ROTH.

Ogrzewanie płaszczyznOwe rOTH  
w ObiekTacH referencyjnycH

Centrum logistyczne centrali firmy ROTH

http://www.instalreporter.pl
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Hotel z systemem mokrej zabudowy 
rotH taCker

Do zagospodarowania instalacją grzewczą było 
ca. 5000 m2 powierzchni. Tradycyjny system za-
budowy mokrej jest powszechnie znany i stoso-
wany w różnych kategoriach obiektów. 

w tym przypadku – obiekt hotelowy z niespełna 
100 pokojami jest aktualnie w trakcie realizacji. 
Do wykonania pętli grzewczych zużyto obecnie 
około 35 km rury Roth X-Pert S5+ 16 mm. Rura 
Roth X-Pert S5+ znana jest szerokiej gamie od-
biorców. Dzięki rozpiętości swoich wymiarów  
14-20 mm, może być wykorzystywana na różnych 
powierzchniach instalacji ogrzewania podłogo-
wego, nie tylko typu mieszkalnego.
X-Pert S5+ to 5-warstwowa rura z polietylenu, pro-
dukowana z pierwotnego surowca. Jej cechą cha-
rakterystyczną są dwa czerwone pasy na całej jej 
długości. Rurę bazową X-Perta stanowi warstwa  

swobodne kształtowanie przestrzeni pomiesz-
czenia istotne dla ruchu wózków widłowych. 
Ogrzewanie zostało zamontowane wewnątrz po-
sadzki betonowej w formie równolegle ułożo-
nych przewodów – wężownica meandrowa. Rury 
grzewcze z pętli zostały podłączone za pomocą 
przemysłowych modułowych rozdzielaczy z two-
rzywa, wyposażonych w zawory na zasilaniu i po-
wrocie. Umożliwia to indywidualne dostosowanie 
wydajności każdej pętli grzewczej. Rury ogrze-
wania płaszczyznowego w obiekcie zamocowa-
no do podłoża na szynach montażowych, aby 
zachować projektowane odstępy układania rur.
Na terenie hali znajdują się również nowatorskie 
tworzywowe zasobniki Quadroline wody użyt-
kowej i zbiorniki na deszczówkę z oferty ROTH. 

budynek biurowy z systemem rotH 
ClimaComfort panel

Na powierzchni biurowej 3178 m2 został zreali-
zowany system ogrzewania płaszczyznowego  
o lekkiej konstrukcji Roth ClimaComfort Panel  
z rurą systemową Roth X-Pert S5+ 14 mm. Grzej-
nik płaszczyznowy systemu umożliwia montaż 
na powierzchni podłóg, ścian i sufitów. Podsta-
wę systemu tworzy płyta izolacyjna CC panel  
z EPS, która na stałe została połączona z prze-
wodzącą ciepło lamelą z aluminium. Lamela ta 
zapewnia równomierny i szybki transfer wytwo-
rzonej energii cieplnej. wymiary płyt systemo-
wych spełniają wymagania standardu budow-
lanego dla suchej zabudowy i odpowiednio do 
potrzeb mogą być docinane do wymiarów po-
mieszczenia. Płyty systemowe układane są bez-
pośrednio na równej posadzce, a w przypad-
ku ściany i sufitu na profilach do karton-gipsu. 
Technologia systemu przewiduje ułożenie na 
konstrukcji grzejnika płaszczyznowego suchych 
płyt jastrychowych przed ułożeniem okładziny 
podłogowej. Niemniej, jako zaletę systemu na-
leży również zaznaczyć, że układanie bezpo-
średnie okładziny podłogowej na konstrukcji 
grzejnika jest jak najbardziej możliwe, ale pod 
warunkiem zachowania obciążenia powierzch-
niowego 2 kN/m2.

Budynek biurowy z zamontowanym systemem  
ROTH ClimaComfort Panel

Nowoczesny hotel z systemem mokrej zabudowy ROTH Tacker

http://www.instalreporter.pl
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z polietylenu PERT pokryta powłoką antydyfu-
zyjną. Powłoka ta jest utworzona z alkoholu ety-
lowinylowego (EVOH), który uniemożliwia przeni-
kanie tlenu przez ścianki rury. Od zewnętrz rurę 
otacza warstwa ochronna również z PERT. Między 
kolejnymi płaszczyznami rury znajduje się spoiwo, 
dodatkowo wzmacniające jej konstrukcję. Swoje 
wyjątkowe właściwości rura Roth X-Pert S5+ za-
wdzięcza technologii produkcji – metodzie koek-
struzji, polegającej na jednoczesnym wytwarzaniu 
wszystkich warstw rury. w obiekcie hotelowym 
zamontowano również systemowe mosiężne 
rozdzielacze obwodów grzewczych z przepły-
womierzami i układy pompowo-mieszające.

klinika z systemami rotH

Obiekt stanowi co prawda wyjątek tematycz-
ny, ponieważ w obiekcie zrealizowano tradycyj-
ną instalację rozprowadzenia c.o., w tym c.w.u., 
z wykorzystaniem elementów systemów insta-
lacji rurowych Roth. Systemy instalacji rurowych 
Roth stanowią równoległą i równie ważną ofertę 

obok systemów ogrzewania płaszczyznowego.
w instalacji zastosowano rurę z wkładką alumi-
niową Roth AluLaserplus prowadzoną 
w posadzce w systemie „rura w rurze”. Umiesz-
czenie przewodu w rurze zapewnia kompensację 
termiczną (następuje tzw. „ułożenie się przewo-
du”), spełnia rolę izolacji termicznej i nie dopusz-
cza do nadmiernych strat ciepła oraz miejsco-
wego podwyższenia temperatury podłogi. Przy 
rozprowadzeniach wykorzystano naturalne za-
sady kompensacji wydłużeń termicznych – łuki 
i załamania wynikające z geometrii budynku.

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra

tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com

www.roth-polska.com
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Uzupełnieniem galerii obiektów referencyjnych Roth jest budynek kliniki Węgiel już dWukrotnie droższy  
– PAs sPrAWdził ceny nA skłAdAch

Badanie cen paliw stałych zlecone przez Polski 
Alarm Smogowy pokazuje dynamiczny wzrost cen 
w handlu detalicznym. Sprawdzono ceny węgla, 
pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach we 
wszystkich województwach. Od stycznia 2021 
roku średnia cena węgla wzrosła o 101%, cena 
pelletu o 89%, a drewna kawałkowego o 74%. Tyl-
ko w pierwszym kwartale tego roku, od stycznia 
do kwietnia węgiel podrożał o 26%, pellet o 19% ,  
a drewno kawałkowe o 24%. Łącznie od stycz-
nia 2021 średnie ceny wzrosły o 101% (węgiel), 
89% (pellet) i 74% (drewno kawałkowe). Kontrola 
cen dotyczyła ceny typu orzech oraz ekogroszku  
o najwyższej kaloryczności. w ostatnim tygo-
dniu marca 2022 średnia cena węgla typu orzech  
kl. 1 to 1771 zł, natomiast średnia cena ekogrosz-
ku to 1980 zł. Maksymalne odnotowane ceny wę-
gla to nawet 2500 zł za tonę. Podrożał również 
pellet, którego średnia cena (1736 zł) jest zbli-
żona do ceny węgla typu orzech. w dużej część 
składów odczuwalny jest deficyt w zakresie do-
staw, choć w większości punktów handlowych 

węgiel z reguły dostępny jest w ciągłej sprzeda-
ży (szczególnie tam, gdzie oferowany jest w ce-
nach przekraczających 2000 zł/tonę). w części 
składów podkreśla się, że zapasy są na wyczer-
paniu i brakuje perspektywy na dalsze dostawy. 
Można też wyróżnić, na razie stosunkowo niewiel-
ką liczbę składów, gdzie węgla brakuje. Zdarzają 
się sytuacje, że w oczekiwaniu na dostawę wśród 
klientów tworzone są listy kolejkowe. w związku 
z drastycznymi wzrostami cen nośników energii 
Polski Alarm Smogowy ponownie wystosował 
apel do premiera Morawieckiego o intensywne 
działania rządu dla zwiększenia efektywności 
energetycznej w Polsce. 
– Niewykorzystany potencjał efektywności ener-
getycznej w naszym kraju jest ogromny. W naj-
bliższych latach zapotrzebowanie na energię do 
ogrzewania polskich budynków można zmniejszyć 
ponad dwukrotnie – ograniczając zużycie węgla, 
gazu czy biomasy. Przełoży się to nie tylko na mniej-
sze zużycie wspomnianych nośników energetycz-
nych, ale również na niższe rachunki za ogrzewa-
nie. – czytamy w apelu PAS.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij

WPłyW Wojny W ukrAinie  
nA budoWnictWo W Polsce

Niedobór materiałów, wzrost cen, wyhamowanie 
inwestycji i odpływ ukraińskich pracowników to 
piętrzące się problemy w sektorze budownictwa 
od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. wojna w Ukrainie 
ma negatywny wpływ na branżę budowlaną w na-
szym kraju. Zagrożone są łańcuchy dostaw, czego 
konsekwencją jest już odczuwalny w tym sekto-
rze niedobór materiałów oraz kolejna fala wzrostu 
cen surowców. Ukraina jest ważnym producentem 

stali, jednego z podstawowych materiałów w bu-
downictwie. Do tego dochodzi odpływ pracowni-
ków z kraju objętego wojną. Czy polskim firmom 
budowlanym grozi wyhamowanie inwestycji? Ja-
kie jeszcze konsekwencje czeka sektor budownic-
twa w związku z obecną sytuacją geopolityczną?
Na powyższe pytania znajdziecie Państwo od-
powiedź w bardzo ciekawej i obszernej publika-
cji zamieszczonej na stronie Polskiej Izby inży-
nierów Budowlanych. 
Źródło: PIIB
Pełna wersja informacji: kliknij
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