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FALA RENOWACJI
Budynki są

odpowiedzialne
za 40% ogólnego
zużycia energii

Budynki odpowiadają
za 36% emisji gazów
cieplarnianych

85% budynków zostało
wybudowanych 20 lat temu …

… i zużywają 2 razy więcej
energii niż nowe budynki

34 miliony ludzi żyją w 
ubóstwie

energetycznym

Luka inwestycyjna w 
wysokości 275 miliardów

Euro do 2030 roku

Prorozwojowy impuls
gospodarczy

Obecnie 11% budynków rocznie podlega jakiejś formie

renowacji, 

ale jedynie 0,2% budynków rocznie podlega renowacji

zapewniającej ograniczenie zużycia energii o 60%

Tu można pobrać plik Presentation Renovation Wave by Stefan Moser

https://euralarm.org/news-media/news/presentations-euralarm-policy-policy-event-on-the-road-to-the-eu-recovery


FALA RENOWACJI  
(„win, win, win” : czyli wygrywają wszyscy)

• pobudzenie gospodarki, kreowanie miejsc pracy

• ograniczenie emisji CO2

• poprawa zdrowia społeczeństw:

 poprawa jakości środowiska wewnętrznego - eliminacja występowania
pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów chorobotwórczych

 ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń Covid-19

• ograniczenie występowania zjawiska ubóstwa energetycznego



Kluczowe problemy dla projektu

• otoczenie prawne: ujednolicenie przepisów

• specyfika starych budynków: brak miejsca na rozprowadzenie instalacji

• technika: rozwiązania niedostosowane do skali i tempa projektu

• roboty budowlane: klasyczne pracochłonne i długotrwałe metody montażu

• kwalifikacje pracowników: konieczność sięgnięcia po niewykwalifikowane
zasoby spoza sektora instalacji

• kontrola powykonawcza - konieczność bieżącego monitoringu robót

FALA RENOWACJI  



• 220 miliony budynków w Unii Europejskiej kwalifikuje się do renowacji

• planuje się poddawać głębokiej termomodernizacji 2%budynków rocznie
- 4,2 miliona budynków

• to oznacza 16,6 tys. rozpoczynanych budów dziennie (dla 256 dni
roboczych)

FALA RENOWACJI 

Skala wyzwań stojących przed
przedsiębiorcami



• skalowalność produkcji

• prefabrykacja, ograniczenie nakładów robocizny na etap prac montażowych

• szybkość i powtarzalność operacji montażu

• powszechność procedury kontroli powykonawczej

• monitoring efektów

Jak „uprzemysłowić” prace
modernizacyjne

FALA RENOWACJI 



Czas na polskie firmy

EMO i Respireco muszą iść w parze, tylko wtedy domy stają się naprawdę
energooszczędne

Technologie: EMO i Respireco, oryginalnie polskie, są nowością w skali świata

EMO i Respireco zrewolucjonizują nowoczesne energooszczędne budownictwo

Zestawienie logo  członków

stowarzyszenia ACE  jest 

opublikowane na stronie ACE:  

https://euroace.org/about-

us/membership/euroace-members-

2020-2/

https://euroace.org/about-us/membership/euroace-members-2020-2/


Jest wielu znakomitych dostawców
materiałów izolacyjnych…

Jest wielu znakomitych dostawców
okien i drzwi…

… ale jest tylko jeden producent systemu 
przemysłowego montażu okien, z 25-letnią gwarancją



Jest wielu znakomitych
producentów urządzeń

wentylacyjnych…

….ale jest tylko jeden system wentylacji do zmontowania
w jeden dzień, bez kanałów, z najlepszym z możliwych

odzyskiem ciepła



Najtańsza energia to ta 
zaoszczędzona!

• DOSZCZELNIĆ dom, okna i drzwi, 
zaizolować ściany i dach dla
ograniczenia strat energii

• ROZSZCZELNIĆ dom dla świeżego
powietrza, czyli umożliwić intensywną
wymianę powietrza bez strat energii

ODPOWIEDŹ: EMO i Respireco
to uzupełniające się technologie pozwalające na uzyskanie

ponad 60% oszczędności
na kosztach ogrzewania i wentylacji

www.stropex.pl

http://www.stropex.pl/


Jak zapobiegać utracie

ciepła na styku okno/mur

Jeśli film nie działa kliknij TU Link do: Opinia ITB o systemach EMO

https://youtu.be/R4g55BBoiao
http://www.stropex.pl/wp-content/uploads/2019/03/OPINIA-ITB-STROPEX-EMO-2.pdf


Energooszczędny Montaż
Okien

Tysiące zadowolonych
klientów, setki wyposażonych

domów.
Sukces rynkowy EMO zrodził nowy „problem”: 

"zbyt dobrze” uszczelnione budynki, zorientowane na
energooszczędność, wymagają wentylacji z 

wysokowydajnym odzyskiem ciepła

LINK DO STRONY SYSTEM EMO

https://www.stropex.pl/system-emo/


Wentylacja zintegrowana
z modułem okiennym

• wysoka jakość prefabrykacji

• błyskawiczny montaż

• najniższe koszty instalacji

• najwyższa sprawność odzysku ciepła

-200C

210C

220C

LINK DO STRONY SYSTEM RESPIRECO

http://www.stropex.pl/system-evr/respireco/


jak zmontować
bezkanałowy system 

wentylacji

LINK do filmu kliknij TU

https://youtu.be/zcbaGQeMuyo


jak działa system  bezkanałowej
wentylacji z odzyskiem ciepła

LINK do filmu kliknij TU

https://youtu.be/NJXqygyvgBs


• możliwe zastosowanie w każdym budynku, starym, 
nowym, zabytkowym…  

• dobór urządzeń na podstawie kart charakterystyki, 
niewymagane projektowanie instalacji kanałowej

• szybki montaż bezkanałowy typu Plug&Play, 
niewymagany personel o kwalifikacjach monterskich
(instalator wentylacji) 

• odzysk ciepła na poziomie nie niższym niż 97%, odzysk
wilgoci na poziomie 55-80%

• automatyczna, bezstopniowa regulacja wydajności

• pewność działania, brak ryzyka uszkodzenia
wymiennika ciepła przez ujemne temperatury

jak wentylować bez 
utraty ciepła:



NA TLE INNYCH SYSTEMÓW 
WENTYLACYJNYCH

Rodzaj wentylacji 

Zalety

1) 
Grawitacyjna

2) Hybrydowa 3) Rekuperacja 4) Rewersyjna

Odzysk ciepła 0 0 1 1 1

Filtracja 0 0 1 0 1

Brak kanałów 1 1 0 1 1

Ochrona wymiennika 0 0 0 1 1

Sterowanie - regulacja 0 1 1 1 1
Funkcja 

przeciwpożarowa 0 0 0 0 1

SUMA ZALET: 1 2 3 4 6

1) Wentylacja grawitacyjna - niekotrolowany wypływ ciepłego powietrza

2) Wentylacja wywiewna wspomagana (hybrydowa)

3) Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z rozprowadzeniem kanałowym z odzyskiem ciepła 

(rekuperacja)

4) Rozproszona, bezkanałowa wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z wentylatorami 

rewersyjnymi            

SYSTEM złożony z wielu urządzeń Plug&Play łączy w sobie zalety wszytkich
znanych systemów wentylacyjnych, elimując „przy okazji” ich wady



link do broszury „RESPIRECO W SZKOLE"

https://stropex.pl/wp-content/uploads/2021/02/BroszuraRespireco.pdf


Dr Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy

Link do artykułu

Jakość powietrza wewnątrz klas polskich 
szkół jest niedopuszczalnie zła:

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1431184,badania-stezenie-co2-w-szkolach-jest-zbyt-wysokie.html


=  wentylacja w szkole.
Komfort i bezpieczeństwo uczniów bez bez strat

energii

61% oszczędności na ogrzewaniu i wentylacji

LINK DO RAPORTU ITC 

https://stropex.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport-terenowy-3.pdf


W razie pożaru powstałego w 

dowolnym  pomieszczeniu 

mieszkalnym, system Respireco

ogranicza rozprzestrzenianie się 

ognia i dymu na pozostałe 

pomieszczenia
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Presentation Renovation Wave by Stefan Moser, Head of Unit, Energy Efficiency of Buildings and Products
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