
Wietrzmy krótko, lecz intensywnie!

W ten sposób unikniemy znacznego wychłodzenia ścian 
i wyposażenia pokoju, a co za tym idzie, zużyjemy mniej

energii na ponowne ogrzanie pomieszczenia. 
 

Jak to zrobić? 
Na 5 minut przed planowanym wietrzeniem należy przykręcić
kaloryfery w pomieszczeniu, a następnie otworzyć okna na

oścież. 
Kilkuminutowe wietrzenie w zupełności wystarczy! 

Nie zasłaniajmy grzejników!

Dlaczego? Ponieważ utrudniają one cyrkulację ogrzanego
powietrza!

 
Warto postarać się, aby grzejniki nie były zasłonięte przez
wszelkiego rodzaju obudowy, meble lub długie firany. Jeśli
kaloryfery (zwłaszcza te starsze) pomalowane są kilkoma

warstwami farby, ją również należałoby usunąć.
 

W miarę możliwości pomyślmy też o odsłonięciu rurek
grzewczych, jeśli takie znajdują się w naszym mieszkaniu. One

również potrafią dać nam sporo ciepła!

Dbajmy o ciepło w pomieszczeniach
wspólnych

Zamykajmy drzwi i okna w przestrzeniach wspólnych, takich
jak klatka schodowa, piwnica czy korytarz. Dzięki temu

unikniemy strat ciepła 
i wychłodzenia budynku. Warto również uczulić na te kwestie

sąsiadów.
 

Dbając o pomieszczenia wspólne, dbamy również o swój
budżet. W końcu za ich ogrzewanie płacą wszyscy

mieszkańcy ;)

Zwróćmy szczególną uwagę na okna!

Okna są najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego w miesiącach
zimowych warto poświęcić im nieco uwagi.

 
O ile w słoneczny dzień warto je odsłonić w celu wpuszczenia do

mieszkania światła słonecznego, tak po zmroku powinniśmy zasłonić
powierzchnię szyby. 

Przydadzą się do tego wszelkie żaluzje i zasłony, a także ustawione
na parapecie sprzęty czy dekoracje. 

 
Pamiętajmy również o sprawdzeniu, czy okna są prawidłowo

uszczelnione!

8 sposobów na oszczędzanie 

w sezonie grzewczym



Oszczędzanie ciepła domowymi sposobami jest w stanie podratować
nasz budżet, jednak największe oszczędności możemy osiągnąć
dzięki rozwiązaniom stawiającym na kompleksową poprawę

efektywności energetycznej całego budynku. 
Dzięki wypracowanym przez lata praktyki rozwiązaniom

udowadniamy, że sezon grzewczy nie musi być obciążeniem dla
budżetu, a oszczędzanie nie powinno oznaczać wyrzeczeń.

 
Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą!

    883 980 577

    info@efektywniej.pl

    efektywniej.pl

 

Kontrolujmy temperaturę w domu!

Temperatura pomieszczeń powinna być dostosowana do
indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

W końcu każdy z nas nieco inaczej odczuwa komfort cieplny!
 

 Ten aspekt możemy kontrolować w prosty sposób dzięki
zaworom termostatycznym, które pozwalają na ustawienie

optymalnej temperatury w danym pomieszczeniu.
Pamiętajmy jednak, że jeśli podczas sezonu grzewczego
chcemy chodzić po domu w lekkich ubraniach, zapłacimy

więcej. 
 

Może warto zaprzyjaźnić się z ciepłymi swetrami? ;)

Szukajmy okazji do zmniejszenia ogrzewania

Warto dołączyć do swoich nawyków obniżanie temperatury
przed dłuższym wyjściem z domu (np. do pracy czy szkoły), 

a także na noc. 
W ten sam sposób powinniśmy potraktować rzadko używane

pomieszczenia. 
 

Nie powinno się jednak całkowicie wyłączać ogrzewania, a
jedynie zmniejszyć je do temperatury ok. 16÷17°C, co
zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.

 

Korzystajmy z okazji do zmiany na lepsze!

sprawdzenie, czy możliwe jest obniżenie krzywych
grzewczych w budynku

sprawdzenie, czy możliwe jest obniżenie mocy zamówionej
na potrzeby C.O. i C.W.U.

sprawdzenie, czy możliwe jest skorygowanie temperatury
ciepłej wody użytkowej

Warto mieć świadomość, że jako mieszkańcy możemy mieć
wpływ na pozytywne zmiany w całej wspólnocie!

 
Każdy mieszkaniec ma prawo poprosić zarządcę
nieruchomości lub osiedla o: 

 

Zwróćmy się o pomoc do ekspertów!
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