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W 80 WNĘTRZ
DOOKOŁA ŚWIATA
Styl etno nadal
supermodny!

PATCHWORKOWE
SZALEŃSTWO
Stare wzory
w nowym wydaniu

KĄPIEL W STYLU RETRO
Wyposażenie do łazienki

w dawnym stylu

BŁOGIE LENISTWO
PRZED KOMINKIEM

Meble do leżenia, drzemania,
odpoczywania...

NA JESIENNE CHŁODY
NAJPIĘKNIEJSZE KOMINKI I GRZEJNIKI

Ocieplamy i ogrzewamy



Żywy ogień
Kiedy kończy się lato, a świat nabiera złoto -czerwonych barw budzi się
w nas tęsknota za blaskiem i ciepłem słońca. I wtedy zaczynamy marzyć
o kominku i niepowtarzalnej aurze, jaką tworzy żywy ogień... Marzenie
to możemy ziścić decydując się na biokominek.

TEKST: URSZULA TATUR
FOT. SERWISY FIRM

Wkład Fire Line to łatwy i bezpieczny sposób na
wyeksponowanie długiej wstęgi płomieni w ścianie,
we wnęce czy na półce. Łącząc współczesny design
z funkcjonalnością zapewnia wyjątkowo długą linię
ognia. Dł. ognia – 80 cm, dł. urządzenia - 99 cm.
13.420 zł, Planika/Decofire, www.planikafire.pl 

Montowany w ścianę poziomy model
biokominka Antico -H doskonale pa-
suje do współczesnych wnętrz o sto-
nowanej kolorystyce. Dekoracyjna
i mocna forma ramy ze stali malowa-
nej proszkowo w kolorze antycznego
złota wyśmienicie koresponduje
z płomieniami ognia. 2.799 zł, 
Nice House, www.nice -house.net 

Entoria Iluminated to
uroczy onyksowy biokomi-
nek, który można postawić
dosłownie wszędzie. Ko-
rzystając z niezwykle boga-
tej oferty materiałów, wzo-
rów i kolorów (150 barw)
można dostosować jego
wygląd do własnych po-
trzeb. 3.300zł, Monasti,
www.monasti.pl

Biokominek Canter-
bury swym wyglądem
nawiązuje do typowych
kominków salonowych
wzorowanych na archi-
tekturze czasów anty-
cznych. Klasyczną, sty-
lową obudowę
w odcieniu szaro -białym
z minikolumnami w po-
rządku doryckim kom-
pletuje czarny wkład
z efektem muru.
5.350 zł, Ruby Fires,
www.rubyfires.pl
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Biokominek to nowatorskie rozwiązanie pozwalające
cieszyć się z uroku żywego, prawdziwego ognia.
Można go umieścić w każdym bez wyjątku wnętrzu,

jak i na zewnątrz. Nie wymaga on bowiem podłączania do
instalacji kominowej, a jego konstrukcja i mobilny charak-
ter sprawiają, iż można według uznania zmieniać jego
usytuowanie. Tym samym pozwala on dowolnie kreować
otaczającą przestrzeń oraz manipulować niepowtarzalnym
nastrojem, jaki stwarza naturalny ogień. 

Biokominek, będąc ciekawą alternatywą dla tradycyjnego
kominka, stanowi przede wszystkim niepowtarzalny element
aranżacji wnętrz – niekonwencjonalną ozdobę o funkcjonal-
nym charakterze. W bogatej ofercie biokominków każdy
może znaleźć coś dla siebie, nie rezygnując przy tym z orygi-
nalności i wyjątkowości własnej koncepcji adaptacji danego
pomieszczenia. Wśród proponowanych przez projektantów
wzorów można odnaleźć zarówno modele biokominków
nawiązujących swą stylistyką do klasycznych wzorców trady-
cyjnych kominków, poprzez zainspirowane nowoczesną
formą ich wariacje, aż do całkiem designerskich pomysłów.
Obok gotowych do montażu biokominków wolnostojących,
wiszących czy przyściennych, producenci oferują także
wkłady do zabudowy, które można zaaranżować w najbar-
dziej wymyślny sposób. Niebanalnym wzorcom towarzyszą
wysokiej klasy materiały, takie jak lite drewno, termoodporna
płyta mdf, stal nierdzewna i hartowane szkło, a nawet mar-
mur, granit i inne kamienie naturalne – a wszystko to w nie-
zwykle szerokiej gamie barw i sposobów wykończenia po-
wierzchni użytych surowców.

Biokominek poza oczywistymi walorami estetycznymi,
jest produktem prostym, ekonomicznym i całkowicie bez-

piecznym w użytkowaniu. Będąc doskonałym uzupełnie-
niem standardowego ogrzewania, stanowi on dodatkowe
źródło ciepła, a dzięki w pełni ekologicznemu paliwu po-
prawia wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Poza tym
niektóre biokominki wyposażone są w specjalny zbiorni-
czek na olejki eteryczne, mogąc tym samym pełnić funkcje
aromaterapeutyczne. Całkowicie przyjazna środowisku
technologia spalania zapewnia, iż podczas użytkowania
nie jest wytwarzany dym, spaliny ani popiół – sprawiając
tym samym, iż każdy biokominek jest zarówno piękną
ozdobą, jak i całkowicie bezpiecznym rozwiązaniem nie
tylko na długie jesienne wieczory.

BIOKOMINKI

1. Wykonany z polerowa-
nej stali biokominek 
Samoa nadaje się za-
równo do powieszenia,
jak i do zabudowy. 
Surowy, nieco indust-
rialny wygląd łagodzi
zaokrąglona forma
obudowy. 1.499 zł,
Ruby Fires,
www.rubyfires.pl

2. Zaprojektowany przez
Sieger Design czarny
biokominek Plaza
z podstawą został
w całości wykonany ze
stali ognioodpornej
oraz forniru Makkassar.
Lekko satynowana
ozdobna ramka ze stali
nierdzewnej dodaje
subtelności mocnej 
budowie paleniska.
8.290 zł,
Conmoto/Famare,
www.famare.pl 
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Biokominek Diablo to połączenie stylowej elegancji
z nowoczesną prostotą. Standardowo obudowa ma
kolor czarny. Istnieje możliwość zakupu zestawu
z białą obudową. Uzupełnieniem wizualnych walorów
biokominka jest zastosowanie w nim zestawu polan
z efektem żarzenia. 3.350 zł, Ruby Fires, 
www.rubyfires.pl
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Quadro Gold to wyrafi-
nowana, dynamiczna
dekoracja naścienna.
Połączenie ramy ozdo-
bionej 24 -karatowymi
płatkami złota z żywio-
łem ognia odwołuje się
do głodnych luksusu in-
stynktów. 9.662 zł, 
Planika/Decofire,
www.planikafire.pl 

Groundfloor to pomysł
francuskiego projektanta
Christopha Pillet. Formę
stanowi tradycyjny stolik
kawowy, ale dzięki zasto-
sowaniu technologii Glas-
sfire możemy jednocześ-
nie cieszyć się atmosferą
ognia. 12.298 zł (biały), 
Planika/Decofire,
www.planikafire.pl 

Zaprojektowany przez Carsten Gollnick kominek
dekoracyjny z serii Loungefire montowany na
ścianie jest idealnym rozwiązaniem do każdego
pomieszczenia. Wykonany został z ocynkowanej
stali, która subtelnie zlewa się z białą płytą cera-
miczną. 5.790 zł, Conmoto, www.famare.pl 

PRZEDE WSZYSTKIM 
BEZPIECZEŃSTWO
Wszędzie tam, gdzie występuje żywy
ogień, najważniejszą kwestią jest
bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo
użytkowania biokominka najważniejszy
wpływ ma biopalenisko czyli miejsce,
w którym gromadzony jest i spalany
bioetanol. Zdecydowana większość
sprzedawanych na rynku biokominków
posiada palenisko, w którym bioetanol
spalany jest w wannie (lub kilku
mniejszych wanienkach). W momencie
uruchamiania i gaszenia od góry
przykrywana jest ona pokrywą.
Najczęściej palenisko takie zintegrowane
jest z resztą biokominka. Wadą takich
rozwiązań jest możliwość wydostania się
bioetanolu i rozlania w momencie
gwałtownego uderzenia, poruszenia lub
wywrócenia biokominka. Drugą grupę
stanowią biokominki, w których
biopalenisko posiada w swoim wnętrzu
materiał absorbujący bioetanol (np.
ceramikę) i wchłaniający go „jak gąbka”.
Palenisko takie najczęściej jest osobnym
elementem, a w momencie uruchamiania
i gaszenia zamykana się je zasuwą. Zaletą
takich rozwiązań jest brak możliwości
wydostania się bioetanolu nawet
w momencie całkowitego wywrócenia
biokominka oraz równomierne
oddawanie paliwa w całym procesie
spalania. Istotnym względem jest również
rodzaj oraz jakość materiałów, z których
wykonany jest biokominek, a także fakt
posiadania własnej izolacji termicznej
zabezpieczającej przed nagrzewaniem się
powierzchni przylegających do
biokominka. Gwarancją jakości są na
pewno przyznane certyfikaty i atesty oraz
fakt długości istnienia danej firmy na
rynku.

PIOTR SKURCZYŃSKI, BIOKOMINKI
RUBYFIRES, WWW.RUBYFIRES.PL
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Aquario to ogień zamknięty w niskiej, designerskiej
obudowie, która może być połączona z wyższą pod-
stawą tworząc elegancki kominek, w którym ogień
można podziwiać z każdej strony. Zestaw: 19.520 zł,
Planika/Decofire, www.planikafire.pl 

Niewielkich rozmiarów biokominek Aurora z nawilża-
czem bardzo dobrze może sprawdzić się także jako
ozdobna lampka. Wykonana ze stali nierdzewnej obu-
dowa osłonięta z każdej strony hartowanymi szybkami
cieszy oko swym prostym kształtem. 1.450 zł, MCJ,
www.mcj.vel.pl

Cameno to biokominek wolnostojący nawiązu-
jący swym designem do klasycznego kanonu
piękna i elegancji. Wykonana z kamienia natural-
nego obudowa (granit, marmur, kwarcyt) wykań-
czana jest stosownie do indywidualnych potrzeb
klienta. 3.900 zł, Monasti, www.monasti.pl 

Narożny biokominek Mt.Vernon zainspirowany został
kominkiem z sypialni George’a Washingtona w po-
siadłości o tej właśnie nazwie. To wyjątkowy projekt
posiadający unikalne wyprofilowanie panelu central-
nego oraz wstawki ze sztucznego marmuru wokół 
paleniska. 4.509 zł, Real Flame, www.realflame.pl

Biokominek Stafford łączy w sobie klasyczne piękno
z funkcjonalnymi rozwiązaniami. Wysoko usytuowane
palenisko oraz ręcznie rzeźbiony panel centralny tworzą
unikalne dzieło sztuki, a ukryte w panelach bocznych
półki stanowią doskonały schowek na ulubioną książkę
czy płytę. 4.399 zł, Real Flame, www.realflame.pl 

BIOKOMINKI
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Zaprojektowany przez Studio Vertijet
przenośny kominek dekoracyjny 
Travelmate aż chce się zabrać w po-
dróż. Wykonany ze specjalnej stali
ognioodpornej oraz ceramicznego
szkła jest też ciekawym obiektem de-
koracyjnym, który w zimne wieczory
może przywoływać wspomnienia
z wakacyjnych wojaży. 6.390 zł, 
Conmoto/Famare, www.famare.pl

Wiszący biokominek Dragon to także niebanalna
ozdoba naścienna, która doskonale może zastąpić
tradycyjny obraz. Wykonana z malowanego szkła
hartowanego (gr.6 mm) czarna tafla stanowi wyrafi-
nowane tło dla chromowanego wkładu. 2.800 zł,
MCJ, www.mcj.vel.pl

Mobilny biokominek 
Lasize to nie tylko
wspaniałe palenisko,
ale i oryginalna
ozdoba, która może
pełnić funkcję ścianki
działowej. Obudowa
wykonana jest z wyso-
kogatunkowej płyty
mdf lakierowanej ter-
moodporną farbą
w kolorze białym (stan-
dard) bądź srebrnym.
Na zdjęciu z zestawem
polan B. 3.596 zł,
Ruby Fires, 
www.rubyfires.pl 

Montowany w ścianę pionowy biokominek Decoria
idealnie pasuje do klasycznych wnętrz. Plastyczną ramę
ze szczotkowanej stali nierdzewnej zdobi wycięty lase-
rowo ażurowy dekor. Kominek posiada niewielki zbiorni-
czek na olejek eteryczny. 4.049 zł, Nice House,
www.nice -house.net


