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Pompa ciepła 
w energooszczędnym 
domu
Państwo Marcin i Joanna wyprowadzili się z dużego miasta 
i postanowili zamieszkać na przedmieściach.  Blisko natury, 
ale z dostępem do infrastruktury, tak aby można było 
samochodem lub koleją dojechać do centrum miasta. 

Niskie 
koszty eksploatacji 
potwierdzone 
w praktyce 
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Dom energooszczędny z pompą 
ciepła w praktyce

W grudniu 2013 roku wprowadzili się 
do nowego domu o powierzchni 135 
mkw, 30 km od centrum Warszawy. 
„Od samego początku zależało 
nam, aby dom miał powierzchnię 
wystarczającą dla 3 osobowej rodziny 
oraz aby był energooszczędny a system 
ogrzewania przyjazny dla środowiska. 
Zdecydowaliśmy się na projekt Berlin 
V, energooszczędny dom z pracowni 
M&L Lipińskich.” – mówi Pani Joanna 
Furmaga –Stoczkiewicz i dodaje:”…
dom ten odpowiada nam powierzchnią 
i ma bardzo dużo przeszkleń od strony 
zachodniej/południowej, co zapewnia 
dostęp do światła dziennego i ma wpływ 
na bilans energetyczny, czyli niższe 
rachunki.” 

Dom jest ogrzewany gruntową pompa 
ciepła DHP-H Opti Pro+ 8 o mocy 8 
kW ze zintegrowanym 180 litrowym 
zasobnikiem na ciepłą wodę użytkowa, 
a dystrybucja ciepła realizowana 
jest przy pomocy ogrzewania 
podłogowego. Państwo Stoczkiewicz 
zdecydowali się również na system 
rekuperacji, który zapewnia świeże 
powietrze. „Jesteśmy po pierwszym 
sezonie grzewczym i możemy powiedzieć, 

iż ogrzewanie domu pompą ciepła to 
rozwiązanie bezproblemowe, dające 
wysoki komfort. Potwierdziły się również 
nasze symulacje niskich kosztów 
ogrzewania.” – mówi Pani Joanna.

Kompetentny instalator 
– klucz do sukcesu 

Instalacje wykonała firma 
Sanito Sp. z o.o. z Warszawy, 
która zatrudnia kilkunastu inżynierów 
i od 2006 r. swoją główną działalność 
koncentruje na projektowaniu 
i realizacji innowacyjnych, 
ekonomicznych oraz ekologicznych 
systemów ogrzewania obiektów 
bazujących na pompach ciepła.  

„Głównym celem naszej Firmy jest 
wykonywanie inteligentnych systemów 
grzewczo- chłodzących, które pozwolą 
uzyskać komfortowe warunki przy 
nieznacznym wykorzystaniu energii. 
Instalacje te tworzymy z myślą o 
wymagających Klientach, dla których 
istotne są niskie koszty użytkowania, 
bezobsługowość, solidność wykonania, 
wysoka jakość oraz komfort.” – mówi 
Marek Milanowski , Prezes Zarządu 
Sanito Sp. z o.o.  i dodaje:

  „Bardzo ważna dla nas jest końcowa 
satysfakcja Klienta, dlatego też bierzemy 
pod uwagę wszelkie sugestie, udzielamy 
odpowiedzi na pytania oraz pomagamy 
dobrać adekwatny system. Dążymy do 
tego, by być jak najlepszym partnerem 
dla naszych nabywców, jesteśmy w stanie 
stworzyć optymalną ofertę dostosowaną 
do indywidualnych potrzeb Klienta. „

Jesteśmy po pierwszym sezonie 
grzewczym i możemy 
powiedzieć, iż ogrzewanie 
domu pompą ciepła to 
rozwiązanie bezproblemowe, 
dające wysoki komfort. 
Potwierdziły się również nasze 
symulacje niskich kosztów 
ogrzewania.
Joanna Furmaga –Stoczkiewicz 
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