
Redwell to nowoczesne ogrze-
wanie elektryczne w  technologii 
infrared, którego koszty eksplo-
atacji są o połowę niższe od trady-
cyjnych grzejników elektrycznych. 
Redwell GmbH posiada ponad 20- 
letnie doświadczenie w  produkcji 
najwyższej jakości urządzeń infra-
red. Siedziba i  produkcja znajduje 
się w  Austrii. Autoryzowana sieć 
dystrybucji obejmuje kilkadzie-
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siąt krajów Europy. Gwarancja na 
wszystkie produkty wynosi 10 lat, 
a  żywotność 70 lat (czas w  któ-
rym urządzenie zachowuje swoje 
właściwości bez konieczności ser-

wisowania i  napraw). Urządzenia 
grzejące Redwell mogą być z  po-
wodzeniem głównym systemem 
ogrzewania domu lub pełnić funk-
cję ogrzewania dodatkowego.
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Zdrowe, stylowe
i ekonomiczne ogrzewanie



Ogrzewanie długimi falami podczer-
wieni ma bardzo pozytywny wpływ 
na zdrowie. Certyfikat IGEF (Światowe 
Stowarzyszenie badające emisję pola 
elektomagnetycznego) potwierdza, że 
urządzenia Redwell są całkowicie bez-
pieczne, Smartfony, które używamy, emi-
tują kilkanaście razy większy elektrosmog 
niż panele Redwell. Ogrzewanie infrared 
nie powoduje cyrkulacji powietrza i kurzu 
oraz ujemnie jonizuje powietrze, dlatego 
jest najbardziej higienicznym sposobem 
ogrzewania, polecanym szczególnie 
alergikom. Przyjemne ciepło Redwell, 
podobne jest do ciepła pieca kaflowego 
i  odczuwamy je po kilkunastu minutach 
od włączenia ogrzewania. Nie wysusza 
powietrza i zapobiega tworzeniu się ple-
śni na ścianach i  sufitach. Grzejnikami 
Redwell można skutecznie wysuszyć po-
mieszczenia, w których istnieją już ogni-
ska wilgoci. W przeciwieństwie do ogrze-
wania konwekcyjnego, powietrze nie jest 
w  tym przypadku podstawowym nośni-

kiem ciepła i  dlatego nie ma problemu 
z  cyrkulacją kurzu oraz gromadzeniem 
się ciepła przy suficie. Temperatura sufitu 

i  podłogi przy ogrzewaniu podczerwie-
nią, są bardzo zbliżone. Redwell równo-
miernie nagrzewa wszystkie przegrody 
(ściany, sufit, podłogę) i  systematycznie 
poprawia ich klasę energetyczną. W kon-
sekwencji ogrzane ściany, zaczynają 
oddawać ciepło i  wspomagają proces 
ogrzewania. Podobne zjawisko obserwu-
jemy gdy Słońce nagrzewa w ciągu dnia 
chodniki, tarasy, wodę, itp., które w nocy 
oddają ciepło i ogrzewają powietrze.

Montaż grzejników jest prosty i  tani. 
Wystarczy tylko doprowadzić standar-
dowe zasilanie 230V. Nie potrzeba skom-
plikowanych i  drogich projektów, syste-
mów instalacji, kotłowi, komina, napraw 
i  serwisowania. Przewaga Redwell nad 
każdym innym centralnym ogrzewaniem, 
wynika w dużej mierze z  łatwego zarzą-
dzania ciepłem, niezależnie w  każdym 
pomieszczeniu. Ma to kluczowe znacze-
nie dla oszczędności i decyduje o kom-
forcie użytkowników. Każdy człowiek na 
swój sposób odczuwa ciepło i  dlatego 
powinien sam decydować o  temperatu-
rze we własnej strefie komfortu. W  każ-
dym pomieszczeniu lub zdefiniowanej 
strefie, powinien być oddzielny regula-
tor temperatury. Regulatory-termostaty 
mogą być przewodowe lub bezprzewo-
dowe, z programowaniem tygodniowym 
i  z  możliwością obsługi przez aplikację 
internetową. System ogrzewania Red-
well, spełni w  tym zakresie wymagania 
każdego klienta i  jest przy tym bardzo 
prosty w użytkowaniu.

Wyjątkowa technologia i  materiały 
z  jakich zbudowane są urządzenia Red-
well powodują, że są one praktycznie 
niezniszczalne. Gwarantują bezpieczne, 
ciche i bez jakichkolwiek zapachów użyt-
kowanie. Panele grzejące zbudowane są 
ze stali nierdzewnej i  posiadają wysoką 
normę szczelności IP65, co oznacza, że 
mogą być stosowane w  pomieszcze-
niach z dużą wilgotnością powietrza. 

Podczas wyboru systemu ogrzewa-
nia, należy wziąć pod uwagę następu-
jące czynniki :

1.  Wpływ na zdrowie i  komfort 
wszystkich użytkowników 

2.  Koszty inwestycji (zakup i montaż)
3.  Koszty rocznej eksploatacji (zuży-

cie prądu, gazu itp.)
4.  Koszty uruchomienia, przeglądów, 

serwisowania i napraw
5.  Żywotność urządzeń (ilość lat 

bezawaryjnej pracy)
6.  Funkcjonalność systemu (moż-

liwość szybkiej i  łatwej regulacji 
ciepłem w  każdym pomieszcze-
niu)

7.  Estetykę urządzeń w  kontekście 
aranżacji wnętrz 

8.  Bezpieczeństwo

2



W każdej z powyższych kategorii Red-
well wypada celująco. Jedynie w porów-
naniu z  pompami ciepła, zużycie prądu 
jest nieco większe ale gdy mamy pane-
le fotowoltaiczne, ten argument nie ma 
decydującego znaczenia. Suma korzy-
ści wynikająca z  przewagi Redwell we 
wszystkich pozostałych aspektach jest 
bezdyskusyjna, zwłaszcza gdy przyjrzy-
my się specyfice sezonu grzewczego. 
W  naszym klimacie używamy ogrze-
wanie przez co najmniej 200 dni w roku. 
Z  tego około 100 dni to czas, w  którym 
potrzebujemy ciepła tylko przez kil-
ka godzin dziennie, tylko w  niektórych 
pomieszczeniach i  o  różnych, nieregu-
larnych porach. W  tym szczególnym, 
przejściowym okresie, Redwell sprawdza 
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się znakomicie, zapewnia oczekiwany 
komfort i  oszczędności, ponieważ jest 
zdecentralizowanym i  szybko reagują-
cym ogrzewaniem. Wystarczy 30 minut 
poboru prądu i  mamy prawie godzinę 
grzania. Na tym tle, ogrzewanie central-
ne, a zwłaszcza podłogowe wypada wy-
jątkowo niekorzystnie, ponieważ na cie-

pło musimy czekać kilka godzin. Kwestią 
dyskusyjną, jest też wpływ ogrzewania 
podłogowego na zdrowie. Podobne wąt-
pliwości występują przy ogrzewaniu po-
mieszczeń ciepłym, suchym powietrzem, 
nawiewanym z urządzeń konwekcyjnych. 
Warto uświadomić sobie, że w ogrzewa-
nych pomieszczeniach spędzamy tysiące 
godzin rocznie, a  zatem wybór sposo-
bu ogrzewania powinien zdecydowanie 
uwzględniać wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie. 



rodzaj budynku
dom pasywny  

10 kWh/(m²rok)

dom  
niskoenergetyczny 
ok. 50 kWh/(m²rok)

dom nowy 2021  
ok. 70 kWh/(m²rok)

stary dom  
z ociepleniem  

ok. 200 kWh/(m²rok)

stary dom  
bez ocieplenia  

>250 kWh/(m²rok)

orientacyjny koszt inwestycji * 9.800 zł 17.800 zł 19.800 zł 27.800 zł 32.000 zł

łączna moc  
zainstalowanych urządzeń

 2 080 W  4160 W  4 680 W  6 500 W  7 800 W 

zuzycie/koszt energii** w całym 
sezonie grzewczym - 200 dni

2 080 kW/h  
1 414 zł 

4 160 kW/h  
2 829 zł 

4 680 kW/h  
3183 zł 

6 500 kW/h  
4 420 zł 

7 800 kW/h  
5 304 zł 

średnie zuzycie/koszt energiI**  
w miesiącu grzewczym -30 dni

312 kW/h  
212 zł 

624 kW/h  
424 zł 

702 kW/h  
478 zł 

975 kW/h  
663 zł 

1 170 kW/h  
795 zł 

* brutto z vat 8% 
**taryfa G11 - 0,68 zł/kWh 

Orientacyjne koszty ogrzewania Redwell - mieszkanie/dom 100 m2 / wys. 2,6 m
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Koszty ogrzewania domu czy miesz-
kania,uzależnione są od kilku czynników, 
z których najważniejszy to klasa energe-
tyczna budynku,z czego jest zbudowany, 
jak jest ocieplony, jaka jest stolarka itp. 
Musimy także uwzględnić przeznacze-
nie, funkcję, czy zamieszkany na stałe, 
czy letniskowy – sezonowy. Ważne jest 
też ile osób mieszka w  budynku, jakie 
są ich preferencje dotyczące ciepła i  ja-
kie są możliwości szybkiego zarządzania 
ogrzewaniem w  każdym pomieszczeniu 
z osobna. 

Tabela pokazuje orientacyjne koszty 
inwestycji i eksploatacji ogrzewania Red-
well dla domów o  powierzchni 100 m2, 
zbudowanych z  materiałów o  różnych 
klasach energetycznych. Przyjęta cena  
1 kWh = 0,68 zł (grudzień 2021 r.)
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