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Ceny energií v poslední době rostou.
Pandemie covid-19 s cenami energií
zamávala. Zatímco v roce 2020 elektřina
zlevňovala z důvodu pozastavení výrob
a nižší poptávkou, nyní její cena letí
raketově nahoru. Světové ekonomiky se
pomalu rozbíhají, ceny emisních
povolenek vzrostly, a tak cena elektřiny
na burze atakuje rekordy. Pro srovnání:
V roce 2020 cena za 1KWh elektřiny
byla cca 40 EUR. Na konci roku 2021
překonala hranici 160 EUR/1 KWh.
Nárůst cen se dotknul i pozemního
plynu. Pro srovnání: Zatímco na
podzim roku 2020 se zemní plyn
obchodoval na burze za méně než 15
EUR/ 1 MWh, o rok později se jeho
velkoobchodní cena pohybuje okolo 60
EUR/1 MWh.
Toto zdražování se promítlo i do ceníků
dodavatelů energií, což vedlo ke
zdražení cen energií. A rovněž se
očekává, že začátkem roku 2022 přijde
další vlna zdražování. Spousta si z nás
klade otázku, co si může finančně
dovolit a čím je nejvýhodnější topit?
Topit plynem, elektřinou nebo si pořídit
kotel na tuhá paliva? Topit elektřinou je
nyní drahé, vstupní investice na nákup
tepelného čerpadla jsou okolo 200 000
Kč. Topení elektřinou se navíc
nepovažuje v poslední době za
ekologické, protože kolem 50 %
elektřiny je z uhelných elektráren.

S výměnou starého
kotle NEOTÁLEJTE.

Při zakoupení kotle na biomasu u
předeních českých výrobců,
konkrétně Atmos, Benekov, Blaze
Harmony, Engee-Biodom, EkoScroll,
OPOP nebo Rojek MŮŽETE ZÍSKAT
EXTRA VÝHODU v podobě slevových
poukazů na odběr pelet TOP A1
ZDARMA v určitém množství a slevou
10 % na další nákup na celou topnou
sezónu (do 10 tun). 
Informace o spolupráci, konkrétně jak
probíhá uplatnění slevových poukazů,
se můžete dočíst na stránkách
www.biomac.cz/kotlari 
Pelety BIOMAC TOP A1 jsou jako
jediné v ČR vyráběny za 100 % z čistých
smrkových hoblin. Dosahují tak vyšší
výhřevnosti a menší popelnatosti než
cenou srovnatelné pelety z pilin. Vhodné
pro všechny typy kamen, kotlů a krbů.

Naopak pořízení kondenzačního kotle je
cenově dostupnější. Nákup samotného
kotle se pohybuje v rozmezí 30 000 – 50
000 Kč, ale cena pozemního plynu bude
růst. Na jaké hranici se zastaví? 
Další možností, čím nahradit starý kotel
na tuhá paliva, je možnost zakoupit nový
ekologický kotel 3. a vyšší emisní třídy.
Kotle na tuhá paliva jsou ekologické i
ekonomické. Kotle 3. a vyšší třídy
splňují ekologické normy a mají
vysokou účinnost. Tzn. že na vytopení
určitého prostoru stačí méně paliva než
dříve. Dřevěné pelety či brikety se
rovněž řadí mezi obnovitelné zdroje
energie. Další výhodou je, že palivo
nakoupíte v ČR bez problému, necestuje
tedy tisíce kilometrů. 
Obdobně, jako u tepelného čerpadla,
nákup kotle na tuhá paliva 3. a vyšší
třídy není nejlevnější záležitostí pro
domácnost. Většinou na pořízení
domácnosti nemají dostatek financí. 
A proto na výměnu kotle je nyní
možnost využít dotace
prostřednictvím dotačního programu
nová zelenám úsporám. 
Dotace na výměnu kotle až 50 % a u
domácností z nižšími příjmy dotace až
95 %. Více informací o dotačním
programu se můžete dočíst na
stránkách státního fondu životního
prostředí České republiky -
www.sfzp.cz

Topte EKOLOGICKY!

Jinak Vám může hrozit
pokuta až ve výši 50 000 Kč.
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