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Termomodernizacja domu 
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Po co modernizować dom ? 

Bo to się opłaca…  
 

W przeciętnym gospodarstwie domowym 88% zużycia energii przypada 

na ogrzewanie i podgrzew ciepłej wody użytkowej.  

Dlatego właśnie modernizacja, zmniejszająca zużycie energii i koszty, 

jest najbardziej opłacalna. 

Rys. Szacunkowe zużycie energii  

         w gospodarstwie domowym. 
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Co modernizować ? 

To zależy od tego, co jest ważne dla Ciebie 

Wybrane powody modernizacji: 
 

• ogrzewanie domu za dużo mnie kosztuje 
 

• za dużo płacę za prąd 
 

• nie znoszę upałów ! 
 

• mój dom, to moja inwestycja na przyszłość 
 

• nie chcę mieć brudu w domu 
 

• nie mam już siły nosić węgla, rąbać drewna, itp. 
 

• potrzebuję więcej miejsca w domu 
 

• nie chcę pleśni na ścianach 
 

• chcę aby mój dom był przyjazny dla alergika  
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Co modernizować ? 

Potencjał oszczędności energii rożnych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych dla konkretnego domu jednorodzinnego. 

http://www.viessmann.pl/
https://pl-pl.facebook.com/ViessmannPolska
http://www.youtube.com/user/ViPolska


Pompa ciepła w modernizowanym domu 6 

Jakie rozwiązania wybrać ? 

 

Najlepsze dla Ciebie… 

http://www.viessmann.pl/
https://pl-pl.facebook.com/ViessmannPolska
http://www.youtube.com/user/ViPolska


Pompa ciepła w modernizowanym domu 7 

Pompa ciepła ? 

Pompy ciepła oferują wiele korzyści, np..: 
 

• nie wymagają obsługi 
 

• niskie koszty ogrzewania 
 

• „zerowe” koszty ogrzewania przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej 
 

• chłodzenie domu w lecie 
 

• nie zanieczyszczają środowiska 
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Może się przydać… 

Konfigurator ogrzewania 
 

1. Informacje o Twoim domu 
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Może się przydać… 

Konfigurator ogrzewania 

 
2. Wybór źródła ciepła i instalacji 
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Może się przydać… 

Konfigurator ogrzewania 

 
3. Propozycje urządzeń 
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Może się przydać… 

Konfigurator ogrzewania 

 
Zapytanie ofertowe 
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Może się przydać… 

Konfigurator ogrzewania 

 
Link do strony Konfiguratora:  
http://www.viessmann.com/web/poland/ofertowanie.nsf/www  
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Może się przydać… 

Zapytanie ofertowe – DLACZEGO WARTO ? 

 

• bo to nic nie kosztuje  

• do niczego nie zobowiązuje 

• uzyskasz propozycję optymalnych dla Ciebie rozwiązań 

• otrzymasz konkretną ofertę  
 

Salony Firmowe Viessmann: http://salony.viessmann.com.pl/  

 

Link do formularza Zapytania ofertowego: 

http://salony.viessmann.com.pl/zapytanie/  
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Może się przydać… 

Kalkulator kosztów ogrzewania 

 
Link do pobrania pliku Excel:  
http://www.viessmann.edu.pl/wp-

content/uploads/KALKULATOR_KOSZTOW_OGRZEWANIA_z_Solar_06KG_08_2016.xlsx  
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Może się przydać… 

Kalkulator kosztów ogrzewania  
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Może się przydać… 
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Może się przydać… 

Kalkulator kosztów ogrzewania  
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Może się przydać… 

Kalkulator kosztów prądu (URE) 

 
Link do kalkulatora:  
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php  

http://www.viessmann.pl/
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
https://pl-pl.facebook.com/ViessmannPolska
http://www.youtube.com/user/ViPolska


Pompa ciepła w modernizowanym domu 19 

Może się przydać… 

Kalkulator kosztów prądu (URE) 
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Może się przydać… 

Kalkulator kosztów prądu (URE) 
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Kompletna oferta 
wszystko z jednej ręki 
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Kompletna 

oferta 

Wysoka 

efektywność 

Gwarancja 

jakości 
Fachowy 

serwis 
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Być blisko Klienta… 

 
       Salony Firmowe Viessmann 
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