
Co roku wczasowicze chcący spędzić niezapomniany urlop 

nad polskim morzem zmierzają w kierunku Pogorzelicy. Ten 

malowniczy zakątek Polski położony jest w północnej części 

Pomorza Zachodniego w środku lasu sosnowo – świerkowego. 

W ośrodku domków letniskowych przy ulicy Morskiej 2 

zainstalowane zostało elektryczne ogrzewanie podłogowe 

DEVI, które pełni rolę wyłącznego systemu grzewczego.

Od samego początku priorytetem inwestora było dbanie o jak 

 najwyższą jakość obsługi. W pewnym momencie zaczął on zauważać 

rosnące wymagania klientów oraz zmiany na rynku idące w  kierunku 

zapewniania coraz wyższych standardów. W odpowiedzi na to, 

po 20 latach od powstania osiedla, w 2014 roku podjęto decyzję 

o wyburzeniu starych domków i wybudowaniu ich od  nowa. 

 Finalnie do dyspozycji gości oddanych zostało 43 nowoczesnych 

w pełni wyposażonych 3-pokojowych domków.

Podejmując decyzję o wyborze systemu cieplnego, chcieliśmy jak 

 najbardziej zadbać o komfort naszych gości. Jednocześnie myśleliśmy 

o rozwiązaniu korzystnym z finansowego punktu widzenia. Po analizie 

produktów dostępnych na rynku wybraliśmy elektryczne ogrzewanie 

podłogowe DEVI. Dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, 

że  jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji – mówi Dominika Dulat, 

Kierownik Ośrodka.

Wybór produktów
W 2015 roku we wszystkich domkach zainstalowano maty grzejne 

DEVIheat™ 150S oraz sterowniki DEVIreg™ 530. Każdy domek został 

wyposażony w 4 maty o łącznej mocy 2475 W oraz w dwa sterowniki.

Najważniejsze korzyści
Kolejną korzyścią dla inwestora jest przedłużenie sezonu 

 wypoczynkowego, dzięki czemu ośrodek działa już nie tylko w lato, 

lecz także wiosną i jesienią, co zwiększa zyskowność działalności.
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Udało się również zlikwidować problem 

utrzymania minimalnej temperatury 

w zimie. Teraz jest ona utrzymywana na 

poziomie + 5°C, co jest konieczne, aby nie 

wyziębić domków i aby nie pojawiała się 

wilgoć.   

Teraz nie ponosimy kosztów utrzymania 

innych systemów, za które trzeba płacić 

cały rok. Nie musieliśmy doprowadzać gazu, 

który jest drogi w inwestycji i który wymaga 

przeglądów. Mamy jeden nośnik energii – 

energię elektryczną, co jest wygodne – mówi 

Dominika Dulat, Kierownik Ośrodka.

Korzyści finansowe
Jeśli chodzi o koszty inwestycyjne to ogrze-

wanie elektryczne jest najtańsze w porównaniu 

do innych systemów o tej samej klasie jakości. 

Koszty eksploatacji dla poprawnie dobra-

nego systemu również nie są wysokie, m.in. 

dlatego, że ogrzewanie jest włączone tylko 

wtedy, gdy jest taka potrzeba, a sterowanie 

temperaturą jest bardzo precyzyjne – mówi 

Szymon Nowak, Koordynator Sprzedaży 

DEVI.

W przypadku tego osiedla bardzo dobrym 

pomysłem było zainstalowanie w każdym 

domku podlicznika energii. Klienci włączają 

ogrzewanie tylko, gdy mają taką potrzebę. 

Następnie po pobycie płacą jedynie 

za energię, którą zużyli. Jest to idealne 

rozwiązanie dla inwestora oraz dla samych 

gości.

Wybór ogrzewania DEVI był 
podyktowany kilkoma wzglę-
dami. Po pierwsze chcieliśmy 
zwiększyć komfort cieplny 
klientów. I to się zdecydowanie 
udało. Teraz jest nam miło, gdy 
goście chwalą przyjemnie ciepłą 
podłogę pod stopami i często 
nawet żartują, że chcą mieć tak 
samo podgrzewaną podłogę 
u siebie w domu

– mówi Dominika Dulat,  
Kierownik Ośrodka.



Typ maty
• DEVIheat™ 150S 

Moc zainstalowana
• 106 kW 

Sterowanie
• DEVIreg™ 530 

Zdrowe ogrzewanie

Warto wiedzieć, że Pogorzelica to również 

miejsce dla osób dbających o zdrowie, 

z chorobami krążenia czy też układu odde-

chowego. Goście korzystają tutaj, między 

innymi z inhalacji, zabiegów kriogenicznych 

czy też kąpieli borowinowych.

System DEVI doskonale wpisuje się w ten 

trend, ponieważ ogrzewanie podłogowe 

jest bezkonkurencyjne dla osób z aler-

giami oraz innymi dolegliwościami dróg 

oddechowych. Spowodowane jest to małą 

różnicą temperatur podłogi i powietrza, 

dzięki czemu nie występuje silna cyrkulacja 

powietrza. W pomieszczeniu nie ma więc 

kurzu, a powietrze jest czyste i zdrowe.

Wsparcie DEVI

Ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo 

chwalę sobie współpracę z DEVI. Ważne jest 

dla mnie to, że przez cały czas mogę liczyć 

na wsparcie. Pan Szymon dobrał cały system 

i przygotował projekt, a następnie był obecny 

podczas montażu. Cenię sobie to, że gdy mam 

pytanie zawsze mogę zadzwonić i uzyskać 

potrzebną pomoc, nie tylko przed instalacją, 

lecz także później – mówi Dominika Dulat, 

Kierownik Ośrodka.

Więcej informacji o obiekcie:  

www.wakacyjne-domki.pl



V
ZL

U
C1

49
 

DEVI Elektryczne Systemy Grzewcze 
Danfoss Poland Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
tel: 22 755 06 50 
info@devi.pl, www.devi.pl


