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Euro Topten to: 
• Inicjatywa międzynarodowa realizowana obecnie w 16 krajach UE 

• Inicjatywa podejmowana przez kraje spoza Europy - Chiny, Chile, Argentyna 

• Narzędzie umożliwiające porównanie urządzeń powszechnego użytku 

• Narzędzie prezentujące najbardziej sprawne urządzenia, których podstawowym 
kryterium wyboru jest ich efektywność energetyczna 

• Ranking niezależny od producentów i dystrybutorów 





VII EDYCJA KONKURSU TOPTEN  
KOTŁY GRZEWCZE  

NA PALIWA STAŁE 2018 
 

Organizatorzy Konkursu: 

 

Współorganizatorzy Konkursu: 

 



PATRONAT HONOROWY 

PATRONAT MEDIALNY 



CEL KONKURSU 

Promowanie najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej 
obciążających środowisko kotłów na paliwa stałe, poprzez: 
 
▪ publikacje list rankingowych wyróżnionych 10 kotłów na paliwa stałe kopalne 
i stałe biopaliwa już spełniających Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189  
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo 
stałe: www.topten.info.pl.  
 
▪ prowadzenie list kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5  
wg PN - EN 303-5:2012: www.kotlyna5.pl.  
 
▪ oznakowanie kotła znakiem TOPTEN POLSKA (np. TOPTEN 2018) 
przysługujące na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła. 



Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów 
opalanych paliwami stałymi o mocy do 500 kW przeznaczonych do 
instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie. 
 
Aby dane urządzenie mogło znaleźć się na liście Topten, producenci muszą 
wykazać, że ich produkty są ekologiczne i energooszczędne.  
 
Dokumentacja każdego kotła (m.in. świadectwo badań, karta produktu) 
prezentowanego na stronach została zweryfikowana przez niezależnych 
ekspertów.  

KRYTERIA WYBORU 



WWW.TOPTEN.INFO.PL WWW.KOTLYNA5.PL 

ZAPRASZAMY NA PORTALE: 



TOPTEN OKNA I DRZWI 

Organizatorzy 

To była już czwarta edycja konkursu realizowanego w ramach 
unijnego projektu Topten.  
 
Celem konkursu było wskazanie i promowanie na polskim rynku 
inwestorskim i konsumenckim okien i drzwi o najlepszej 
efektywności energetycznej przy uwzględnieniu aspektów 
technicznych oraz ekonomicznych. 



KRYTERIA 

1. Bilans energetyczny E stolarki w pomieszczeniu ogrzewanym oraz ogrzewanym i chłodzonym wykonany 

wg metodologii załączonej do regulaminu konkursu.  

• Wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw, [W/m2K], 

• Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG, 

• Przepuszczalność powietrzna L100 ,  

• Wpływ montażu na efektywność energetyczną stolarki, 

2. Współczynnik przepuszczalności światła Lt dla szyby. 

3. Wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, 

4. Klasa odporności na obciążenie wiatrem ( ciśnienie próbne, ugięcie ramy) , 

5. Wodoszczelność stolarki, 

6. Izolacyjność akustyczna stolarki RW(C;Ctr), 

7. Efektywność ekonomiczna izolacyjności termicznej przegrody. 



Nazwa producenta 
Model okna , numer produkcyjny (zgodnie z oznakowaniem fabrycznym) 
 
A+ - Klasa energetyczna okna w pomieszczeniach ogrzewanych  
A –klasa dla okien w  pomieszczeniach ogrzewanych i chłodzonych 
 
H - wskaźnik energii na ogrzewanie 
C – wskaźnik energii na chłodzenie 
H+C – wskaźnik energii na ogrzewanie i chłodzenie 
Parametry ocenianego okna odpowiednio: 
- Uw – współczynnik przenikania ciepła 

- gn – przepuszczalność energii słonecznej szyby 

- L100 – przepuszczalność powietrza 

- R - osłony termiczne (rolety, okiennice…) 
- fc – przepuszczalność energii słonecznej osłony przeciwsłoneczne  
-  - mostek liniowy (zalecany sposób montażu fabrycznego) 

ETYKIETA ENERGETYCZNA 





Dziękuję za uwagę! 


