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Technologia opatentowana przez � rmę Suntherm opie-
ra się na zastosowaniu płyty ze spieku węgla naturalnego. 
Jej skład jest chroniony przez producenta. W przeciwień-
stwie do innych produktów zbudowanych na bazie karbo-
ny, producent daje 15 lat gwarancji na produkt, choć pod-
kreśla, że przez 25 lat, jak istnieje � rma, nie było przypadku 
zwrotu czy reklamacji. 

Nie sprzedajemy produktu przez internet, cena nie jest 
obniżana ani w Austrii, Niemczech ani u nas. Istnieje ochro-
na krajów – klienci austriaccy kupują w Austrii, klienci nie-
mieccy w Niemczech, klienci polscy w Polsce. Za dobrą cenę 
otrzymują dobry produkt. Jednorazowy zakup i montaż urzą-
dzenia w domu daje wiele oszczędności – nie ma opłat za 
serwis w każdym kolejnym roku użytkowania, ewentualnych 
kosztów napraw lub wymiany kotła co 20 lat. Przy zmianie 
dotychczasowego ogrzewania na podczerwień, można do-
konywać inwestycji etapami i dzielić koszty w miarę możli-
wości � nansowych. Nie ma potrzeby wydzielania osobnego 
pomieszczenia technicznego. Nasz produkt oferuje wygo-
dę życia – w tym czystość powietrza w pomieszczeniach.  

Obliczyliśmy, że produkty Suntherm są o 30 proc. bardziej 
wydajne niż wszystkie pozostałe produkty na podczerwień 
na rynku. Względem typowego, konwekcjonalnego rozwią-
zania – są nawet 60 proc. bardziej ekonomiczne.

A jaka jest przewaga systemu Suntherm nad standardowym 
ogrzewaniem pomieszczeń?

W systemie konwekcjonalnym chodzi o ogrzewanie powie-
trza, które wędruje do góry, powodując efekt różnicy tem-
peratury. W przypadku podczerwieni mamy do czynienia 
z falami emitowanymi z paneli zamontowanych na su� cie. 
Suntherm jako pionier w swojej dziedzinie wybrał montaż 
paneli na su� cie, ponieważ daje to efekt najwyższej efektyw-
ności, najszybszego działania i powoduje najniższe koszty 
energii, która jest potrzebna do zasilania.

Oferowane panele mają różne przeznaczenie. 

To prawda. Zaczynając od paneli do zabudowany wewnętrz-
nej w systemie regipsu, su� tów podwieszanych biurowych, 
poprzez panele wykorzystujące ogrzewanie i światło ledo-
we (LED) w jednym, aż po grzejniki do powieszenia w ła-
zience dla osuszania ręczników. To ogrzewanie można rów-
nież zastosować w warsztatach i halach – głównie tam, 
gdzie występują stanowiska pracy. Tak samo w marketach, 
gdzie ogrzewanie kieruje się bezpośrednio na pracownika 
przy kasie. 
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48 > panele na podczerwień suntherm – jakość wynikająca z doświadczenia

filary budownictwa 
i nagrody branżowe 
dla uczestników 
międzynarodowych targów 
budownictwa
58. edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa 
i Strefy Dobrych Wnętrz » jesień 2021 « – połączona 
z 23. edycją Targów Technik Grzewczych i Oszczęd-
ności Energii » instal-system « (24-26 września 2021) 

– dostarczyła organizatorom, a przede wszystkim wy-
stawcom, wielu powodów do optymizmu. Pomimo 
okoliczności pandemicznych udało się zorganizować 
imprezę, która zostanie zapamiętana dzięki bogatej 
ofercie produktów i usług. Uczestnicy targów poja-
wili się na Podbeskidziu z całą gamą nowoczesnych 
i innowacyjnych produktów – nic więc dziwnego, że 
jury konkursu targowego miało tzw. » trudny orzech 
do zgryzienia«, typując najlepszych.

Szafa hydrauliczna (kotłownia) wraz ze zbiornikiem 
i całą armaturą do współpracy z pompami ciepła mo-
noblokowymi – prod. thermes sp. z o.o. sk w kraśniku 

– otrzymała Złoty Filar Budownictwa w kategorii »Sys-
temy Instalacyjne« oraz Puchar Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa. Ecoventeam Sp. z o.o. (Prana Group -  
Raszyn) otrzymała trzy wyróżnienia: sta-
tuetkę Śląskiej Izby Budownictwa (ŚIB), 
nagrodę eurodeputowanego prof. Jerzego 
Buzka i Srebrny Filar. Sunroof Techno-
logy Sp. z o.o. w Łodzi otrzymał Srebrny 
Filar Budownictwa i statuetkę Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich O\ Biel-
sko-Biała. Majsterek SC Janusz Boboń, 
Marcin Kanik w Żywcu otrzymała Złoty 
i Brązowy Filary Budownictwa oraz Pu-
char Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
Raine Polska Sp.  z o.o. w Bielsku-Białej 
otrzymała Srebrny Filar i statuetkę ŚIB. 
Jamat SC w Bielsku-Białej otrzymała Brą-
zowy Filar oraz statuetkę ŚIB. Śląska Izba 
Budownictwa przyznała również statuetkę za system 
GRAM-BOX do montażu paneli fotowoltaicznych – 
prod. gram-box sp. z o.o. w pszczynie. Złotym i Brą-
zowym Filarem Budownictwa nagrodzono Klimaterm 
Rafał Matlak w Kozach. Srebrny Filar przyznano � r-
mie Ax Technology Sp. z o.o. SK  w Dobrej.

Na program Targów „Jesień 2021” i »Instal-System« 
złożyło się również kilka seminariów. Wspólny temat 
prezentacji dotyczył »Domu ciepłego i przyjaznego« 

– poczynając od analizy przedprojektowej i projek-
tu wykonawczego oszczędnej budowy, poprzez opty-
malne, sprawdzone, nowoczesne rozwiązania i tech-
nologie, skończywszy na wpływie »Zielonego Ładu« 
na preferowane sposoby ogrzewania domu czy insta-
lacje przyszłości.

W trzecim dniu imprezy odbył się panel »Buduj No-
wocześnie« – innowacyjne produkty budowlane, insta-
lacyjne i grzewcze  jako sposób na obniżenie kosztów 
budowy i eksploatacji budynków. Wśród wystąpień 
znalazły się prezentacje » ekoduet – hybrydowy sys-
tem ogrzewania. ogrzej swój dom za darmo!« dr. inż. 
Marcina Szczygła (Ekopower) i » twoja nowoczesna  
kotłownia zamknięta w eleganckiej aluminiowej 
obudowie « Adriana Riedla (Thermes). K

 w targibielskie.pl

Ogrzewanie infrarot 
– zdrowe ciepło 
dostarczane w postaci 
fal podczerwieni
Rozmowa z Adamem Figiel,
generalnym przedstawicielem
Suntherm w Polsce

W jaki sposób produkty fi rmy Suntherm Ogrzewanie na 
Podczerwień (Weigelsdorf, Austria) trafi ły do Polski?

Pierwszy kontakt z właścicielem � rmy Suntherm mieliśmy 
15 lat temu. Przez ten czas mogłem wykorzystać ich produkt 
do ogrzewania domu, cały czas utrzymując kontakt z właści-
cielem, który na bieżąco informował mnie o zagadnieniach 
związanych z tematem ogrzewania na podczerwień. Gdy 
wszedł w życie program rządu polskiego w zakresie ochrony 
powietrza, wykorzystaliśmy ten moment jako punkt zwrot-
ny i zdecydowaliśmy się wziąć sprawy w swoje ręce. 

Producent austriacki postawił na rzetelność. W myśl za-
sady: »Najważniejszy jest człowiek, potem produkt« – roz-
wiązania, które dostarcza są porządne, solidne i proste w ob-
słudze, co powoduje, że może je samodzielne zainstalować 
osoba prywatna, unikając przy tym kosztów wynikających 
z kontaktu z instalatorami. 

Austriacka � rma jest pionierem w dziedzinie podczer-
wieni – zdobyła już tyle doświadczeń, że potra�  dzielić się 
wiedzą z innymi � rmami, która pozwala eliminować błędy.

Ogrzewanie infrarot funkcjonuje z powodzeniem na rynku 
polskim. Jednak produkt produktowi nierówny...

Rzeczywiście, większość dostępnych produktów przycho-
dziła jako gotowy towar z Chin, choć po uzyskaniu pieczą-
tek przez importerów dla kompletnych nowych urządzeń, 
uchodziły za towar producentów. Zastosowane w nich 
materiały są wątpliwej jakości, tracą swoje właściwości, 
są niestabilne i wymagają dodatkowego zabezpieczenia 
termicznego.

O ogrzewaniu na podczerwień warto pomyśleć w takich 
miejscach jak przedszkola, gdzie dzieci maja najwięcej kon-
taktu z podłogą i – co warte podkreślenia – w ich obrębie 
nie ma żadnego źródła ciepła. Promieniowanie bezpośred-
nie warto instalować w salonach kosmetycznych wykonują-
cych zabieg na twarz, podczas którego należy odczekać ja-
kiś czas. To samo w gabinetach masażu i rehabilitacji, gdzie 
panel jest stosowany nad łóżkiem w celu rozluźnienia mię-
śni i relaksu. W tego typu ogrzewaniu nie mamy problemu 
z wilgotnością w ścianach. Ogrzewanie infrarot nie wzbu-
dza kurzu w pomieszczeniu, dlatego nie powoduje osusza-
nia powietrza i problemów górnych dróg oddechowych.

Wraz z rozwojem wiedzy na  temat ogrzewania na pod-
czerwień, pojawiają się nowe obszary zastosowań. Proponuje 
się ten rodzaj ogrzewania do osuszania ścian oraz zabezpie-
czenia cieplnego ścian, by nie przyjmowały wody. Pojawiają 
się pytania, czy można zdalnie ogrzewać domki, które są zlo-
kalizowane o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od miej-
sca zamieszkania. Dzięki termostatowi wi-�  można stero-
wać ogrzewaniem na odległość, by podtrzymać temperaturę 
przeciwzamarzającą 5oC. A kiedy ktoś udaje się do domku, 
by dłużej korzystać z niego, z wyprzedzeniem może nasta-
wić temperaturę optymalną właśnie przez wi-� .

Jak się oblicza  parametry systemu ogrzewania na podczer-
wień?

W tym nasza głowa. Sprowadzamy urządzenia bezpośred-
nio od producenta, sprzedajemy je, a przede wszystkim  do-
konujemy efektywnego obliczenia systemu. Priorytetem jest  
zachowanie dużej rezerwy mocy, tak, że przy 50-70 proc. wy-
korzystania, możliwe jest zwiększenie mocy w przypadku 
silnych mrozów. Wykonujemy bezpłatnie obliczenia kuba-
tury pomieszczeń, sprawdzamy jaka jest moc grzewcza po-
trzebna na ogrzanie danego pomieszczenia i dokonujemy 
optymalnego doboru. Właściwe obliczenie równa się zado-
wolony klient. Sprzedajemy całe dobrane systemy, a kliento-
wi pozostawiamy decyzję, jak zamontuje urządzenia.  

Rozmawiał Janusz Pilszak

 w www.suntherm-infrarot.pl


