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Kominek staje się często centralnym punktem nie tylko pokoju,
ale również całego domu. Dlatego bardzo ważne jest, by był
odpowiednio dobrany. Tym bardziej, że będzie to wybór
na długie lata.
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Dzisiaj prawie każdy nowo budowany
dom ma w projekcie przewidziane
miejsce na kominek. Nie jest on już
bowiem luksusem, tylko niezbędnym
urządzeniem. Tym bardziej, że często
jest źródłem ciepła dla całego budynku,
a może też ogrzewać wodę.

PALENISKO
OTWARTE...

Wybór kominka nie powinien być decyzją
pochopną. Będzie nam służył przez długie
lata i dlatego przy jego wyborze nie można
kierować się tylko panującą modą. 
Jeżeli przewidujemy palenie okazyjne,
tylko dla przyjemności, wtedy warto zdecy-
dować się na kominek z otwartym
paleniskiem, przy którym najpełniej
będziemy rozkoszować się urokiem
�żywego� ognia. Jest on jednak mało efek-
tywny, gdyż większość ciepła (80-90%)
ucieka przez komin. Potrzebuje też dużych
ilości opału oraz dużo tlenu, co może być
problemem, gdy w domu są zamontowane
nowoczesne, szczelne okna i drzwi. Decy-
dując się na kominek otwarty trzeba też
szczególnie zadbać o bezpieczeństwo
jego użytkowania. Nie można zostawiać
palących się polan na noc oraz należy je
wygaszać przed wyjściem z domu,
a podłoga wokół paleniska musi być
wyłożona niepalnym materiałem.

...CZY ZAMKNIĘTE? 
Lepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie wkładu lub kasety kominkowej.

Funkcjonują one w podobny sposób,
a główna różnica między nimi polega na
tym, że kasetę można zamontować w już
istniejącym kominku, natomiast wkłady
są przeznaczone tylko do kominków
nowo budowanych. 
Wkłady kominkowe mają zamknięte
paleniska, wykonane z akumulujących
ciepło, odpornych na wysoką tempe-
raturę materiałów � głównie stali i żeli-
wa. Wyposażone są w wylot spalin oraz
przeszklone drzwiczki, które można
otwierać na boki, rozsuwać, podnosić
lub składać. Wkłady tylko niewielką
część ciepła oddają poprzez szybę.
Główne znaczenie ma przekazywanie
ciepła przez czynnik grzewczy � może

nim być powietrze, opływające kon-
wekcyjnie wkład i przekazywane do
innych pomieszczeń przez specjalny
system kanałów, lub woda zasilająca
instalację c.o. 
Dlatego kominki z wkładem mogą być
dodatkowym źródłem ciepła w domu
i służyć do ogrzewania pomieszczeń
w okresach przejściowych lub być pod-
stawowym źródłem ogrzewania.
W takich kominkach aż 80% energii
cieplnej zostaje w domu. Potrzebują też
5-6 razy mniej drewna niż kominki
otwarte.
Wybór wkładów kominkowych jest
ogromny. Różnią się wielkością, mocą,
kształtem, rodzajami drzwiczek i szyb,
czy sposobem wykończenia.

KOZA,
CZYLI PIEC

Piece kominkowe cieszą się coraz
większą popularnością � można
powiedzieć nawet, że przeżywają swój
renesans. Jednak w niczym nie przy-
pominają one �kóz� sprzed lat, gdyż
wzornictwo i kształty są bardzo uroz-
maicone. Zwolennicy nowoczesnych
form znajdą coś dla siebie � piece
o surowych i prostych kształtach wyko-
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! 1 Najnowszy trend � kominek
schowany w ścianie, tworzy z nią jedną
płaszczyznę

! 2 Rustykalne wnętrza wymagają kominka
w odpowiedniej obudowie
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nane z żeliwa lub blach stalowych,
pasujące do wnętrz minimalistycznych.
Miłośnicy staroci mogą wybierać
spośród pieców wzorowanych na tych
sprzed 100 lat, również w obudowie
z kafli. 
Większość nowoczesnych kóz ma
duże, przeszklone drzwiczki, dzięki
którym widać palące się polana.
W niektórych modelach drzwiczki
mogą być otwarte podczas palenia, co
daje podobny efekt, jak korzystanie
z tradycyjnego otwartego kominka.
Piece kominkowe działają podobnie jak
wkłady kominkowe. Ich efektywność
może sięgać nawet 80%, ale oddają
one ciepło tylko na drodze promie-
niowania � nie można ich podłączyć do
systemu rozprowadzania ciepłego
powietrza.

DOBRE
MIEJSCE

Kominek najczęściej umieszcza się
tam, gdzie się wypoczywa i przyjmuje
gości, czyli w salonie. Można go usta-
wić na ścianie, w rogu pomieszczenia,
również w różnego rodzaju wnękach �
wtedy nie wychodzi on na pomieszcze-
nie, tylko tworzy ze ścianą jedną
płaszczyznę. Ciekawym rozwiązaniem
jest kominek umieszczony pośrodku
pokoju, z paleniskiem otwartym ze

wszystkich stron lub podwieszony do
sufitu, sprawiający wrażenie unoszą-
cego się w powietrzu, który można
obracać o 360°. 
Miejsce kominka należy dostosować
do rozkładu pozostałych pomieszczeń.
Najlepiej ustalić je na etapie projek-
towania domu, ponieważ pozwoli to na
znalezienie optymalnego rozwiązania.
Istotne jest, czy ma być centralnym

punktem, wokół którego koncentruje
się życie rodziny, czy może ma się
dzielić �ważnością� z telewizorem. 
Ograniczeniem w lokalizacji kominka
jest możliwość podłączenia do komina.
Odległość między nimi powinna być
jak najmniejsza, aby w miarę możliwoś-
ci uniknąć załamań w przewodzie
dymowym, a to z kolei zapewni dobry
ciąg.
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WAŻNA
OBUDOWA

Kominek dobrze dobrany do wnętrza
będzie jego ozdobą i doda domowi
szczególnego charakteru. Niedopa-
sowany do jego stylu, będzie raził
swoją innością.  
Do domów umeblowanych antykami lub
meblami stylizowanymi na klasyczne
pasują kominki tradycyjne, obudowane
kamiennym, ceglanym lub gipsowym
portalem. Są tym piękniejsze, im orygi-
nalniejsze jest ich ozdobne wykończenie.
Takie kominki najlepiej prezentują się
z ukrytą w ścianie komorą dymową
i paleniskiem tylko nieznacznie wysunię-
tym poza linię ściany. 
Do pomieszczeń minimalistycznych pasu-
ją oprawy proste, nie dominujące we
wnętrzu. Są najczęściej wykonane z cegły
łączonej z metalem lub kamienia. Kominki
rustykalne, przypominające piece
kuchenne, będą pasować do domów
urządzonych w wiejskim stylu. 
Ostatnim trendem są wkłady komin-
kowe z jak największym widokiem na
ogień � obudowa w nich nie dominuje,
a jedynie jest tłem. Wkłady kominkowe
z owalnymi, półokrągłymi szybami,
z szybami z dwóch lub trzech stron,
pozwalają na rozkoszowanie się
ogniem także w dwóch pomieszcze-
niach. 

Kominki ultranowoczesne mają bardzo
nietypowe, futurystyczne kształty
i często, na pierwszy rzut oka, nie
zdradzają swego przeznaczenia.
Zdarza się, że przypominają ekrany
telewizorów plazmowych � a to duża
szyba kominka w minimalistycznej
oprawie. W nowoczesnym wnętrzu taki
kominek może stać się najważniejszym
elementem aranżacji, a nawet dziełem
sztuki, szczególnie jeśli jego autorem
będzie znany projektant.

KOMINKOWE
AKCESORIA

Do obsługi kominka będą nam potrzeb-
ne specjalistyczne akcesoria. Ułatwiają
one użytkowanie oraz poprawiają bez-
pieczeństwo jego obsługi. Takie
kominkowe �narzędzia� mają najróż-
niejsze formy � od tradycyjnych,
niezwykle dekoracyjnych, po proste
i nowoczesne � które można dobrać do
stylu pomieszczenia. Najczęściej wy-
konywane są w pracowniach kowal-
stwa artystycznego i mogą być ciekawą
dekoracją towarzyszącą kominkowi. 

ZAMIAST
DREWNA

Dla osób, które z różnych względów nie
mogą lub nie chcą mieć tradycyjnego

kominka, przeznaczone są rozwiązania
alternatywne. Kominki gazowe zasilane
gazem ziemnym lub płynnym do
złudzenia przypominają te na drewno.
Tym bardziej, że dla ozdoby kupuje się
�opał�, czyli ceramiczne polana wygląda-
jące jak nadpalone drewno, które układa
się w palenisku. Płomień w kominkach
olejowych niestety nie przypomina
prawdziwego ognia � jest niebieski. Nie
można w nich zastosować też ozdob-
nych polan. W kominkach elektrycznych
element grzejny jest schowany. Widocz-
na jest tylko imitacja ognia � może to być
nie tylko żarzące się palenisko, ale
również pełgające �płomienie�.    "
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! 3 Wyjątkowa oprawa � gruba stalowa
rama sprawia, że kominek wygląda
jak obraz

! 4 Nowoczesne, ekstrawaganckie
wnętrza wymagają specjalnej oprawy

! 5 A może ognisko pośrodku pokoju...? 
! 6 Stalowa koza będzie pasowała do

prostych wnętrz
! 7 Akcesoria kominkowe o futurystycz-

nych kształtach będą ozdobą
nowoczesnych wnętrz

! 8 Kominki elektryczne mogą przypomi-
nać te z prawdziwym ogniem � wrażenie
potęgują szczapy drewna umieszczone
we wnęce pod kominkiem

fot. Ciepło Światło i Styl
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