BUDUJEMY

Biokominki
W sytuacji kiedy nie mamy możliwości budowy komina, ale bardzo zależy nam na naturalnym ogniu a nie
świetle żarówki, mamy dodatkowe
rozwiązanie. Jest to biokominek,
w którym palimy specjalnym paliwem dostępnym w butelkach. W takim przypadku również nie mamy
problemu z przechowywaniem
drewna ani z wynoszeniem popiołu.
Bez woni i bez dymu mamy możliwość dogrzania się przy żywym
ogniu. Jednak podobnie jak kominek
elektryczny, biokominek nas jedynie
dogrzeje (1,5–2 kW), a nie zapewni
ciepła jak tradycyjny czy gazowy.
Biokominek, podobnie jak kominek elektryczny, nie wymaga
specjalnych instalacji, co oznacza,
że możemy go dowolnie przestawiać w pomieszczeniu. Oczywiście
możemy przygotować w ścianie
specjalną wnękę i tam ustawić
biokominek czy wybrać model do
zawieszenia na ścianie. Polecam
wybrać taki model, który będziemy
w każdym momencie mogli przestawić w zależności od potrzeb, np.
bliżej sofy, gdzie chcemy odpocząć
lub nawet na taras.
Biokominki możemy kupić w formie gotowych konstrukcji, wtedy
jako całość będą droższe (ceny
zaczynają się od około tysiąca zł).
Polecam zestawienie własnego
biokominka, czyli zakup prostego wkładu (cena około 400 zł)
i elementów dekoracyjnych, np.
kamieni lub polan ceramicznych.
Kamienie np. typu AkoStone występują w kilku kolorach, a polana
ceramiczne mogą imitować różne
rodzaje drewna, np. brzozę czy
dąb. Koszt takich dekoracji to około
100–300 zł.
Gdy mamy bardzo mało miejsca,
warto wybrać biokominki mini.
Można je ustawić nawet na stole,
zamiast tradycyjnej świecy. Ceny
zaczynają się od 300 zł.
Pomyślmy o instalacji kominka,
gdy za oknem słota lub chłód. 
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Bądź na czasie
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1 Przenośny biokominek Stone firmy Planika z kolekcji Chantico. Podstawa wykonana ze
skandynawskiego granitu, cena około 1400 zł
2 Przenośny biokominek Galileo firmy
Planika z kolekcji Chantico. Podstawa wykonana
z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
cena około 1650 zł
3 Nowoczesne kominki gazowe firmy Helex.
Seria Trimline z zamkniętą komorą spalania,
ceny od 12 000 zł
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4 Biokominek Ruby Fires Cuneo. Obudowa
wykonana jest z Betonlook (mieszanina materiału
syntetycznego i kamieni) imitująca beton. Biopalenisko posiada wewnętrzny wkład ceramiczny,
pochłaniający bioetanol jak gąbka i niedopuszczający do wydostania się bioetanolu w przypadku
przechylenia lub wywrócenia. www.rubyfires.pl,
cena 2450 zł
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5 Biokominek Bravo 2 szlifowany można
zawiesić bezpośrednio na ścianie (przy użyciu
otworów znajdujących się w tylnej ścianie
biokominka) lub zamontować we wnęce lub na
specjalnie zbudowanym elemencie dekoracyjnym wystającym ze ściany.
Producent: Kratki.pl, cena 770 zł
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6 Wkład elektryczny Mystic Fire RF 20
brick wykorzystuje zjawisko oświetlania pary
wodnej poprzez małe lampy halogenowe. Silne
wrażenie prawdziwego ognia. Jest jednocześnie
nawilżaczem powietrza i daje możliwość prowadzenia aromaterapii. Sterowany zdalnie pilotem.
www.rubyfires.pl, cena 5980 zł
7 Wolnostojący Biokominek Misa czarny.
Wykonany z blachy nierdzewnej, pokryty farbą
proszkową w kolorze czarnym.
Producent: Kratki.pl, cena 350 zł
8 Biokominek Ruby Fires Lasize. Obudowa
wykonana jest z płyty MDF lakierowanej termoodporną farbą na kolor biały półmat. Wewnątrz
znajduje się stalowy wkład lakierowany proszkowo
żaroodporną farbą na kolor czarny. Jest to model
posiadający rolki. Dolna wnęka może pełnić funkcję szafki. Zestaw zawiera 2 szyby gwarantujące
bezpieczeństwo, www.rubyfires.pl, cena 2995 zł
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