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Hydraulika bez tajemnic

Rafale, do kogo kierujesz swojego e‑booka?

Rafał Mróz: E‑book „Prace Hydrauliczne 
Podczas Budowy Domu” kieruję głównie 
do inwestorów. Materiały zawarte w książce 
pomogą w podjęciu trudnych decyzji związa‑
nych z instalacjami hydraulicznymi. Niezależnie 
od tego, czy większość prac planują wykonać 
samodzielnie, czy wszystko zlecą odpowied‑
nim fachowcom, to ten e‑book jest właśnie 
dla nich. To poradnik dla osób, którym zależy 
na prawidłowym wykonaniu wszystkich prac, 
przy użyciu dobrej jakości materiałów.

Jak oceniasz poziom wiedzy prywatnych 
inwestorów?

W  swojej pracy codziennie spotykam się 
z mnóstwem pytań związanych z hydrauliką. 
Większość osób nie ma zielonego pojęcia o in‑
stalacjach wodnych czy grzewczych. Woda 
ma być w kranie, a w domu ma być stała tem‑
peratura przez cały rok. Dopiero gdy instalator 
zadaje jakieś pytania, to gorączkowo zaczyna 
się szukanie informacji i szybkie podejmowa‑
nie nieprzemyślanych decyzji. Dzięki tej książce 
inwestor będzie świadomy pytań montera i bę‑
dzie mógł wcześniej się na nie przygotować.

Jakie najczęstsze problemy napotyka sta‑
tystyczny Kowalski podczas budowy domu 
i projektowania instalacji hydraulicznej?

Przed inwestorem jest sporo decyzji do pod‑
jęcia. Według mnie najtrudniejszą z nich jest 
wybór instalatora. Dobrych fachowców, jak 
w każdej branży, jest coraz mniej. Najlepsi mają 
odległe terminy realizacji zleceń i adekwatnie 
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dowiedzieć się, na  co  zwracać szczególną 
uwagę w  zakresie instalacji hydraulicznych. 
Na podstawie opisów, kalkulacji będzie mógł 
sam wybrać instalacje hydrauliczne do swo‑
jego domu. W poradniku podpowiadam rów‑
nież, w jaki sposób znaleźć odpowiedniego in‑
stalatora oraz czego się wystrzegać.

To przewodnik krok po kroku?

E‑book „Prace Hydrauliczne Podczas Bu‑
dowy Domu” będzie cennym źródłem infor‑
macji dla każdego kto zamierza wybudować 
dom. Zawiera niezbędne informacje na temat 
instalacji hydraulicznych. Krok po kroku i w od‑
powiedniej kolejności przeprowadzi od wyboru 
działki, aż po biały montaż. Znajdzie w nim rów‑
nież przegląd materiałów i systemów instalacyj‑
nych dziś najczęściej stosowanych. Podpowiada 
jakich materiałów użyć do budowy instalacji 
hydraulicznych, by były trwałe i bezawaryjne. 
Doradza, na czym można zaoszczędzić nie tra‑
cąc na jakości. W poradniku można przeczytać 
o najczęściej popełnianych błędach w instala‑
cjach hydraulicznych, dzięki czemu czytelnicy 
będą mogli ich uniknąć.

A profesjonaliści znajdą coś ciekawego 
dla siebie w Twoim poradniku?

E‑book adresowany jest do inwestorów, ale 
uważam, że każdy specjalista znajdzie w nim 
coś ciekawego dla siebie. Nie każdy hydraulik 
jest ekspertem w każdej dziedzinie, którą po‑
ruszam w e‑booku. Poza informacjami wyłącz‑
nie przydatnymi dla inwestorów znajdują się 
tu również schematy instalacji czy wysokości 
poszczególnych przyłączy wodnych i kanaliza‑
cyjnych. Instalator nie musi ich wszystkich pa‑
miętać, a w łatwy sposób będzie mógł do nich 
zajrzeć nawet ze swojego telefonu. Myślę, że 
ten poradnik będzie bardzo przydatny rów‑
nież dla młodych instalatorów, którzy dopiero 
wdrażają się w tajniki hydrauliki.
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cenią się za swoją pracę. Poza instalatorem naj‑
trudniejszą decyzją jest wybór sposobu ogrze‑
wania (grzejniki czy podłogówka) i  dobór 
źródła ciepła. Często również pojawiają się py‑
tania o to, z czego wykonać instalację wodną, 
a z czego grzewczą, jak dobrać grzejniki i wiele 
więcej... Są to rzeczy, o których inwestor nawet 
nie pomyśli, zanim instalator go nie zapyta.

Rafale, a po co w zasadzie taki e‑book skoro 
inwestor może zasięgnąć kompleksowej 
wiedzy u hydraulika? 

Hydraulik tak naprawdę nie ma  czasu 
na  szkolenie inwestora i  tłumaczenie mu 
wszystkiego. Chce wejść na plac budowy, zro‑
bić swoje i obsługiwać następnego klienta. Li‑
czy na przygotowanie inwestora w zakresie, 
w jakim ma być wykonana instalacja hydrau‑
liczna. Gdzie ma być zlew w kuchni i na któ‑
rej ścianie będzie bateria w prysznicu. Czę‑
sto takie decyzje zapadają w ostatniej chwili, 
gdy instalator wykonuje podejścia. Ten 
e‑book przygotuje inwestora na szereg py‑
tań, bez których monter nie wykona instala‑
cji w domu. Usprawni to kontakt między nimi.

Myślę również, że sami hydraulicy będą po‑
lecać tego typu książki inwestorom, zamiast 
czerpania wiedzy np. z forów internetowych, 
na których można znaleźć wiele nieprawdzi‑
wych informacji. Ponadto inwestor nie będzie 
już zdany tylko na opinię danego instalatora, 
która nie musi być dla niego najlepsza. Tak jak 
w każdym zawodzie można spotkać niekom‑
petentnych ludzi, co  może skutkować dro‑
gimi naprawami czy zwiększonymi kosztami 
eksploatacyjnymi. Dzięki wiedzy zgromadzo‑
nej w tym poradniku czytelnik będzie mógł 

Dowiedz się więcej.
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