otázky a odpovědi

Nevíte si rady?

Zavolejte,
Naši odborníci vědí, jak co udělat
nejlépe, a ochotně vám poradí.
Další nápady, tipy, rady a inspirace

napište

najdete na internetové adrese
www.mariannebydleni.cz.
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ZATEPLOVÁNÍ DOMU NA ETAPY

Chtěli jsme zateplit celý dům – od střechy, přes výměnu
oken až po zateplení pláště budovy. Nakonec ale letos
uděláme jen střechu a okna. Snížíme tak efekt zateplení
domu? Má náš postup nějaká rizika? Líba Malá, Praha

!

„Rozvržení zateplování vašeho domu do
více etap v tomto pořadí vám ze stavebnětechnického hlediska schvaluji. V pořádku je i z
hlediska dopadu na úspory energie vytápení,“
reaguje Ing. Rostislav Živný z IP Izolace Polná.
„Při plánování vyměny oken doporučuji vzít v
úvahu tloušťku minerálních desek, kterými v budoucnu zateplíte
fasádu. Pravděpodobně se bude pohybovat kolem 14 - 16 cm. Právě
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„Onseria sim quiasite quia
iur? Cus a dolorenist enisquis
intium is aut volupta poreren
dipsunt apicipid qui consequas
apid mint aut dest, sim num
ducitaque debis acerestia in
nostio magnimi, cus et essit, sim sed quis rem
fuga. Nam ilissum fugitat in eles reptas di aut
eiur, quos essi ommodit aut apernatiae eos alitasp

tento nárůst síly obvodových stěn je zapotřebí zohlednit na hloubce
nových venkovních okenních parapetů. Zároveň je na místě zvážit
budoucí celkovou šířku vnějšího ostění oken (špalet) a případně ji
korigovat osezením nových oken blíže k vnějšímu líci ostění okna
nebo úplně na vnější hranu ostění – do jedné roviny s fasádou.
Pokud to stávající konstrukce střechy umožní, při jejím zateplení vám
doporučuji instalovat systém, díky kterému bude hodnota celkového
součinitele prostupu tepla střechy (U) o 30 % nižší v porovnání
se stejným parametrem po zateplení obvodových stěn domu.
Např. jestliže po zateplení stěn bude dosažena hodnota součinitele
prostupu tepla U = 0,22 (W/m2.K), potom doporučená hodnota
pro střechu nebo strop by měla činit alespoň U = 0,16 (W/m2.K).
Správnou volbu při výběru oken i způsobu jejich osazení a stejně tak
návrh dodatečného zateplení střechy určitě konzultujte s odborníky.“

Foto: archiv; odpovědný redaktor: Rostislav Zeman
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NAŠE DESIGNÉRKA ANDREA BERANOVÁ RADÍ
„Čekáte miminko? Myslete i na praktičnost
pořizovaných věcí. Multifunkčnost je velká
přednost nábytku, když např. horní část
komody zároveň funguje jako přebalovací
pult. I postýlka se dá pořídit tak, aby rostla s
robátkem, má ji např. Stokke či Bloom.“
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PROMÁČKNUTÉ
MÍSTO
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KOTEL DO BYTU V ČINŽOVNÍM DOMĚ

Pro byt s plochou 83 m2 v činžovním domě, kde je
vana a 3x topení Radik, řešíme volbu kotle. Jaký typ by
byl podle vás optimální? Radka Poláčková, Praha

!

„Zvolte plynový závěsný kotel o některém
z nejmenších vyráběných výkonů,“ radí
Ing. Václav Šrámek z Energetického a
konzultačního střediska RAEN. „Pro určení
výkonu kotle je třeba provést výpočet tepelných
ztrát vašeho bytu. Kotel s výkonem cca 8 - 12
kW však není vhodný pro průtokový ohřev TV (dřívější označení
TUV), proto je k němu nutné připojit zásobník TV s objemem
80 - 120 litrů podle vašich potřeb na frekvenci napouštění vany.“
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