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ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι εγκαταστάτες ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης και δροσισμού που χρησιμοποιούν φθηνά υλικά κακής ποιότητας ή 

ακατάλληλα είτε τοποθετούν ενδοδαπέδια συστήματα που δεν είναι απόλυτα 

ολοκληρωμένα, κάτι τους λείπει. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κατά 

κανόνα να καταστρέφεται όχι το όνομα αυτών των εγκαταστατών αλλά η γενική 

εικόνα της θέρμανσης δαπέδου στην Ελληνική αγορά, πράγμα που εμάς 

τουλάχιστον σαν την πιο παλιά  εταιρεία που κατασκεύασε θέρμανση δαπέδου 

στην Ελλάδα, πραγματικά μας πονάει. 

Το επιχείρημα πελατών αυτών των εγκαταστατών ότι  “μα εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει και 

είμαι ευχαριστημένος”  τις περισσότερες φορές δεν ευσταθεί για τους εξής απλούς λόγους : 

- είτε δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να φανούν οι αστοχίες της εγκατάστασης 

- είτε ο πελάτης δεν έχει κάποιο συγκριτικό στοιχείο και είναι ευχαριστημένος με την κακή 

απόδοση ή την μεγάλη κατανάλωση της εγκατάστασης του που νομίζει ότι είναι μια χαρά 

- είτε, όπως συμβαίνει τις πιο πολλές φορές με εμάς τους Έλληνες, δεν θέλει να παραδεχτεί 

ότι έκανε λάθος στην επιλογή του να διαλέξει την πιο φθηνή προσφορά. 

Θα θέλαμε λοιπόν να σας δώσουμε μερικές συμβουλές για το πώς να επιλέξετε ένα σωστό 

ενδοδαπέδιο σύστημα, ακόμα και αν δεν είμαστε εμείς η εταιρεία με την οποία τελικά θα 

συνεργαστείτε.  

    ΣΩΛΗΝΑΣ : σήμερα υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαστικών σωλήνων για θέρμανση 

δαπέδου. Σωλήνας με βάση το πολυαιθυλένιο και σωλήνας με βάση το πολυπροπυλένιο. 

Ανεξάρτητα ποιόν θα επιλέξετε ζητήστε ο σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση 

σας να είναι κατάλληλος για θέρμανση δαπέδου και να είναι της τελευταίας “γενιάς”. Π.χ. για το 

πολυαιθυλένιο ο κατάλληλος σωλήνας τελευταίας γενιάς είναι 5 στρώσεων, σωλήνας από 

δικτυωμένο πολυαιθυλένιο – κόλλα – φράγμα οξυγόνου – κόλλα – προστασία φράγματος. Θα 

ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό είναι απλά θέμα marketing, όμως εμείς πιστεύουμε ότι αυτό έχει 

σημασία και  σε κάθε περίπτωση ο σωλήνας 5 στρώσεων είναι πιο ακριβός από έναν 3 

στρώσεων VPE με φράγμα ή έναν απλό σωλήνα HDPE χωρίς ούτε καν φράγμα οξυγόνου και 

αυτό τουλάχιστον πρέπει να ληφθεί  υπ’ όψιν στη σύγκριση προσφορών.  

    ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΑ :  πρέπει να εξασφαλίζεται σταθερή και χωρίς προβλήματα μετατόπισης 

(κατά την διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος) στήριξη του σωλήνα χωρίς να τραυματίζεται η 

θερμομόνωση ή να τρυπιέται το προστατευτικό φράγμα υγρασίας. Ο σωλήνας πρέπει να έχει 

την μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας από όλη την επιφάνεια του, να έρχεται δηλαδή στην 

δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με το θερμαινόμενο τσιμεντοκονίαμα χωρίς την δημιουργία έντονων 

θερμικών ζωνών. 



 

 

    ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ  : ζητήστε ο σωλήνας να εγκαθίσταται “ζεστός” με διοχέτευση μέσα σ’ 

αυτόν νερού θερμοκρασίας 50º C - 60º C. Όλοι οι κατασκευαστές πλαστικών σωλήνων δίνουν 

διαφορετικές ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας για ζεστό ή κρύο σωλήνα. Μια μικρότερη από την 

επιτρεπτή, ακτίνα “κουρμπαρίσματος” σε κρύο σωλήνα δημιουργεί ανεπιθύμητες επιφανειακές 

τάσεις και προβλήματα που δεν φαίνονται άμεσα μεν αλλά έχουν σαν αποτέλεσμα την 

γρηγορότερη γήρανση του. 

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ :  ζητήστε τα θερμαινόμενα κυκλώματα να μην υπερβαίνουν σε 

μήκος τα 70 το πολύ 80 μέτρα σωλήνα. Αυτό βέβαια κάνει την εγκατάσταση πιο ακριβή λόγω 

του μεγαλύτερου αριθμού βανών και διανομέων αλλά είναι απολύτως απαραίτητο για την σωστή 

ρύθμιση και την σωστή και οικονομική απόδοση.  

    ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ – ΒΑΝΕΣ :  ο συλλέκτης-διανομέας της ενδοδαπέδιας πρέπει να έχει την σωστή 

διατομή, κατάλληλη για την παροχή του και να μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα κυκλώματα του. 

Είναι συχνό το φαινόμενο να τοποθετείται διανομέας 1ʺ για να εξυπηρετήσει       12 – 13 

κυκλώματα και μετά να είναι αδύνατον να κάνουμε σωστή ρύθμιση της απόδοσης.                                                                                                                                                                                                              

Οι ρυθμιζόμενες βάνες να είναι διπλής ρύθμισης με την εσωτερική τουλάχιστον 9 στροφών. 

Κυκλοφορούν βάνες 4 – 5 στροφών, αρκετά πιο φτηνές, όμως ο πελάτης θα καταλάβει την 

διαφορά αργότερα είτε αν κρυώνει από τυχόν αστοχία στην θερμομόνωση του κτιρίου του είτε 

αν ζητήσει κάποια αλλαγή (μετά την τοποθέτηση της θέρμανσης του) της επικάλυψης δαπέδου 

ή  και αυτό είναι πολύ συχνό, αν θελήσει να βάλει κάποιο χαλί πάνω στο δάπεδο του και να 

χρειάζεται να αυξήσει τις στροφές ρύθμισης των βανών. 

     ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ :  πρέπει να κατασκευασθεί με τους απαραίτητους  

αρμούς διαστολής και διακοπής, να είναι οπλισμένο με πλέγμα ή ίνες για να μην παρουσιάσει 

ρηγματώσεις. Το τσιμεντοκονίαμα πρέπει να παραδίδεται στην τελική αλφαδιά του και έτοιμο να 

δεχθεί την επικάλυψη δαπέδου χωρίς να πρέπει να βελτιωθεί με στρώση εξομάλυνσης. 

Πέραν όμως από αυτά, 

                 -  επιλέξατε εταιρεία που να έχετε ελέγξει την αξιοπιστία της και τα χρόνια που    
δραστηριοποιείται στην αγορά.         

                 -  επιλέξατε εταιρεία που η εμπειρία της και τα στελέχη της να μπορούν να 
επιλύσουν κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί στο έργο σας σε σχέση με το 
ενδοδαπέδιο σύστημα (και πιστέψτε μας πάντα παρουσιάζονται ζητήματα), μηχανολογικό, 
στατικό, αρχιτεκτονικό ή θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.  

                 -  επιλέξατε εταιρεία που να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο και να δώσει τις κατάλληλες 
οδηγίες τόσο στα συνεργεία που προηγούνται όσο και σ’ αυτά που θα εργαστούν μετά την 
εγκατάσταση του συστήματος σας. Επιλέξατε εταιρεία με σιγουριά για την εξασφάλιση 
aftersales-service και την διαχρονικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

                 - ζητάτε πάντα τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, την προέλευση και το εργοστάσιο παραγωγής τους, την εγγύηση τους.  

 

 



 

 

Eλπίζουμε να βοηθήσαμε στην σωστή επιλογή του ενδοδαπέδιου συστήματος με το οποίο θα 

συνεργαστείτε και να μην περιορίσετε την απόφαση σας στην επιλογή απλά της πιο φθηνής 

προσφοράς, φθηνής μεν αλλά που σίγουρα θα αποδειχθεί ακριβότερη στο μέλλον. 

                                                                                             MULTIBETON HELLAS AE 

 

 

P.S.  Ελπίζουμε να μη μας παρεξηγήσετε για τις “συμβουλές” . Πιστεύουμε όμως ότι μετά από 

40 χρόνια συνεχούς παρουσίας της θέρμανσης δαπέδου MULTIBETON στην Ελληνική αγορά, 

έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε συμβουλές για ένα θέμα που το κατέχουμε όσο κανένας άλλος. 

 

                                                                                                                


