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RYNEK l kominki
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OGNISKO

�Puyol, 
ze sta li nie -
rdzew nej, 
59 x 79 cm,
1626 zł, 
Eu ro therm

�L-sha pe,
obudowa 
z for ni ro wa nej
płyt y meb lo wej 
i szkła, 
120 x 72 cm, 
10540 zł, 
Pla ni ka

�Umbria Yel low,
obudowa 
z la kie ro wa nej
pły ty MDF, 
65 x 74 cm, 
3520 zł, 
Ro o by fi res

s

REKLAMA

Chimo, 
obudowa ze sta li 
nierdzew nej, 
77 x 72  cm,
2999 zł/bez pod -
sta wy, Blo mus

�Me ra bu, 
obudowa 
z lakierowanej 
sta li i szkła, 
110 x 60 cm, 
1408 zł, 
Eu ro therm

�Aquario, 
obudowa 
z lakierowanej
płyty MDF, 
115 x 53,4 cm, 
17 080 zł,
Planika/Decofire

�To ri no, 
obudowa ze sta li
nie rdzew nej, 
funkcja na wil żacza,
100 x 60 cm, 
3000 zł, MCJ

DOMOWE

N
Naj e fek tyw niej grze ją ko min ki ga zo we, np.

mo del o mo cy 10 kW ogrze je wnę trze o po -
wierz chni do 200 m kw. Nie któ re ma ją otwar tą
ko mo rę spa la nia i mu szą być pod łą czo ne do ka -
na łu dy mo we go; w urzą dze niach z zam knię tą
ko mo rą spa li ny od pro wadza  spe cjal ny prze wó d
wy pro wa dzo ny przez ścia nę na ze wnątrz. Du żo
ciep ła da ją też ko min ki elek trycz ne, po nie waż 
są wy po sa żo ne w ter mo wen ty la to ry z re gu la cją
mo cy. Pło mie nie moż na uru cho mić nie za leż nie
od fun kcji ogrze wa nia. Tzw. bio ko min ki peł nią
ra czej fun kcję de ko ra cyj ną. Źró dłem ognia jest 
w nich pa li wo na ba zie eta no lu; litr (9–15 zł) spa -
la się w cią gu 2–5 godz., w za leż no ści od wiel ko -
ści pło mie nia. Trze ba pa mię tać, że ko niecz ny jest
sta ły do pływ po wie trza do po miesz cze nia. n

Na ogół w mieszkaniach w bloku nie można

zamontować tradycyjnego kominka opalanego

drewnem. Nie oznacza to, że musimy 

rezygnować z uroku ognia. Alternatywą 

są kominki zasilane biopaliwem, gazem 

lub prądem – proste w montażu i ele gan ckie. 
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�Cos mos 145c
obudowa ze sta li
nie rdzew nej, ste-
rowany pi lo tem,
moc 12 kW,
138,5 x 41,8 cm, 
21590 zł, 
TiM Ko min ki

�Horizon Bell
Small Tunnel, 
obudowa ze stali
nierdzewnej, 
moc 6 kW, 
55,7 x 111,6 cm, 
15 626 zł,
Bellfires

�Mo zart Black, obudowa z la kie -
ro wa nej pły ty MDF, ter mo wen ty la tor,
moc 2 kW, 85,7 x 92 cm, 
1290 zł, Glen  Dim plex

Miesz kań cy do mów wie lo ro dzin nych
mo gą za in sta lo wać tra dy cyj ny ko mi nek
opa la ny drew nem, pod wa run kiem 
że bu dy nek nie prze kra cza czte rech 
kon dy gna cji na dziem nych, bez wzglę du
na ich wy so kość. Po miesz cze nie mu si
mieć włas ny sa mo dziel ny prze wód 
dy mo wy, spraw ną wen ty la cję oraz 
za pew nio ny do pływ po wie trza do pa le -
ni ska. Ku ba tu ra wnętrza nie mo że być
mniej sza niż 30 m3, do niej na le ży 
do sto so wać moc ko min ka – przyjmuje
się, że 1 ki lo wat mo cy ciepl nej może
przypadać mak simum na 4 m3.

Czy w bloku mieszkalnym można
zamontować tradycyjny kominek?

�Al ba ny 3, obudowa z two rzy wa
sztucz nego, ter mo sta t i pi lo t, 
moc 1,50 kW, 62,5 x 70,8 cm, 
5990 zł/bez obu do wy, Op tif la me

�Astro 4CB WB, z żeliwa, 
moc 8 kW, 46,5 x 114 cm, 
6280 zł, Dovre
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