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k o m i n k i ,  p i e c e  i  k o z y
w ssalonie

naturalnie

Kominek, nawet ten najskromniejszy, na

pewno zostanie zauwa¿ony. 

Nie trzeba wiêc staraæ siê 

go na si³ê pokazaæ, poniewa¿ 

mo¿e to prowadziæ to 

zachwiania równowagi 

w pomieszczeniu. 

Nale¿y raczej podkreœliæ 

jego atuty 

– ciep³o, 

naturalnoœæ,

energiê.
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W³aœciciele domów czêœciej podkreœlaj¹,

¿e kominek nadaje wnêtrzu wyj¹tkowy

charakter, ni¿ to, ¿e jest to urz¹dzenie

grzewcze. Ogieñ p³on¹cy w palenisku

przykuwa uwagê osób przebywaj¹cych

w pomieszczeniu, dlatego te¿ kominek

wraz z obudow¹ powinien byæ zharmoni-

zowany ze stylem ca³ego wnêtrza. 

OTWARTY, ZAMKNIÊTY, 
KOZA

To, czy wybierzemy kominek otwarty, za-

mkniêty lub kozê, zale¿y od miejsca, w któ-

rym ma stan¹æ, mo¿liwoœci pod³¹czenia do

komina i od tego, w jakim stopniu ma s³u¿yæ

do ogrzewania. 

Kominek z otwartym paleniskiem pozwala

najpe³niej cieszyæ siê „¿ywym” ogniem. Jest
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Pierwsze decyzje dotycz¹ce kominka s¹ nie-
zmiernie wa¿ne, poniewa¿ determinuj¹ dal-
sze planowanie. Kominek to nie mebel, który
bêdzie mo¿na dowolnie przestawiæ, gdy znaj-
dziemy dla niego w³aœciwsze miejsce. 
Istotne jest, by na etapie projektowania domu
odpowiedzieæ sobie na pytania dotycz¹ce
funkcji, jakie spe³niaæ ma kominek we wnê-
trzu: czy ma byæ tylko subtelnym elementem
salonu, czy chcemy, aby sta³ siê centralnym
punktem ca³ego domu. Nastêpnie przychodzi
czas na pytania bardziej konkretne: „gdzie?”
i „jaki?”. 
Czêsto to architekt pomaga znaleŸæ naj-
lepsze rozwi¹zanie. Pomocne mog¹ byæ
równie¿ porady producentów, którzy suge-
ruj¹ gotowe rozwi¹zania i to, w jakim oto-
czeniu najlepiej bêdzie wygl¹daæ dana
obudowa. Jeœli chcemy sami od pocz¹tku
do koñca zdecydowaæ o ustawieniu i wy-
gl¹dzie naszego kominka warto ogl¹daæ

jak najwiêcej zdjêæ aran¿acji 
– zastosowania konkretnych obudów
w ró¿nych wnêtrzach. Gotowe rozwi¹zania
mo¿na przenieœæ w niemal niezmienionej
formie, ale mo¿na je potraktowaæ jedynie
jako inspiracjê.
Wybór okreœlonego stylu obudowy ju¿ na
pocz¹tku narzuca styl ca³emu pomiesz-
czeniu, a nawet domowi. Dlatego jeœli wy-
strój wnêtrza nie jest do koñca ustalony,
dobrze jest wybraæ obudowê o neutralnym
charakterze, która dobrze wtopi siê w ró¿-
ne rodzaje wnêtrz. 
Swobodê w planowaniu miejsca na komi-
nek (i to te¿ nie ka¿dy) ogranicza prak-
tycznie tylko mo¿liwoœæ pod³¹czenia go
do komina. Aby zapewniony by³ dobry
ci¹g, odleg³oœæ od komina powinna byæ
jak najmniejsza, a przewód kominowy
w miarê mo¿liwoœci nie powinien mieæ 
za³amañ.

Jak
zaplanowaæ

fot. Koperfam

1 Metalowa czasza wykonana ze stopu

metali zawieszona nad ziemi¹ nadaje

wnêtrzu futurystyczny charakter

1
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dobrym rozwi¹zaniem, gdy bêdzie siê

w nim rozpalaæ tylko dla przyjemnoœci, po-

niewa¿ tylko w niewielkim stopniu oddaje

ciep³o do pomieszczenia – ogromna wiêk-

szoœæ ucieka przez komin. Jednoczeœnie do

spalania potrzebuje zarówno du¿ej iloœci

opa³u, jak i du¿o tlenu. 

Jeœli kominek ma byæ nie tylko ozdob¹, ale

i urz¹dzeniem grzewczym, najlepiej zdecy-

dowaæ siê na kominek z wk³adem, czyli za-

mkniêty. Stal i ¿eliwo, z których najczêœciej

wykonane s¹ wk³ady, bardzo dobrze aku-

muluj¹ ciep³o. Ogrzane przez wk³ad powie-

trze wyp³ywa do salonu przez kratki na-

wiewne umieszczone najczêœciej w górnej

czêœci obudowy, a do innych pomieszczeñ

mo¿e byæ rozprowadzone przez system ka-

na³ów. 

Piece wolno stoj¹ce daj¹ przyjemniejsze

ciep³o, poniewa¿ grzej¹ przez promieniowa-

nie. Oznacza to, ¿e ich ciep³o odczuwamy

podobnie jak s³oneczne. Nie pod³¹cza siê

ich do systemu rozprowadzania ciep³ego

powietrza. Piecom, najczêœciej z ¿eliwa,

blach stalowych lub kaflowym, nadaje siê

ró¿norodne formy – wspó³czesne lub styli-

zowane wed³ug starych wzorów. 
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fot. TiM Kominki

fot. Bertelsen
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GDZIE
I JAKI? 

Im wiêksz¹ wagê przywi¹zujemy do roli

kominka w naszym domu, z tym wiêksz¹

starannoœci¹ powinniœmy ustalaæ dla nie-

go miejsce. 

Kominek stawia siê najczêœciej w pokoju

dziennym, choæ zdarza siê, ¿e znajdzie

swoje miejsce równie¿ w sypialni. Jest

nierozerwalnie zwi¹zany z wypoczynkiem,

4

fot. Jotul

5

fot. Austroflamm

2 Kominek z otwartym paleniskiem pozwala cieszyæ siê ¿ywym ogniem. Tu wyrazista, 

kontrastowa obudowa dodatkowo przykuwa uwagê

3 Dobrym rozwi¹zaniem s¹ te piece, w których zastosowano steatyt (kamieñ mydlany). 

Ma on znakomite w³aœciwoœci akumulacyjne. Po krótkim np. trzygodzinnym nagrzewaniu,

mo¿e oddawaæ ciep³o przez d³ugi czas stopniowo i równomiernie, nawet przez kilkanaœcie

godzin

4 Piece, na których mo¿na podgrzaæ na przyk³ad wodê w czajniku mog¹ staæ na granicy 

salonu i kuchni

5 Ogieñ widoczny z trzech stron w pe³ni uzasadnia umiejscowienie pieca w centralnej 

czêœci salonu

R E K L A M A
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relaksem, dlatego najlepsze dla niego

miejsce to takie, gdzie wszyscy domow-

nicy mog¹ spokojnie przy nim usi¹œæ i ko-

rzystaæ z jego koj¹cego œwiat³a i ciep³a.

¯ywy ogieñ niezwykle pozytywnie wp³ywa

równie¿ na atmosferê spotkania ze znajo-

mymi czy rodzin¹ – nasz dom sprawia

wra¿enie bardziej przytulnego i przyja-

znego.

Jest wiele mo¿liwoœci ustawienia komin-

ka w salonie. Mo¿e staæ w naro¿niku pod

k¹tem 45° do œcian, obejmuj¹c w ten spo-

sób ca³e pomieszczenie. Ustawiony na

œrodku najd³u¿szej œciany, zostanie naj-

prawdopodobniej mocno wyeksponowa-

ny. Postawiony lub podwieszony na œrod-

ku stanie siê centralnym punktem salonu.

To ostatnie rozwi¹zanie da lepszy efekt,

gdy palenisko bêdzie widoczne z dwóch

stron lub bêdzie ca³kowicie otwarte. 

Mo¿na te¿ pójœæ w stronê minimalistycz-

nej prostoty i ukryæ ca³¹ obudowê w œcia-

nie, widoczne pozostawiaj¹c jedynie

drzwiczki z du¿¹ szyb¹. 

To, jak¹ wybierzemy obudowê ma œcis³y

zwi¹zek z obecnym lub planowanym sty-

lem wnêtrza. Wi¹¿e siê z tym kilka pro-

stych zasad, które jednak nie zawsze

okazuj¹ siê oczywiste. Kominek lub koza

o klasycznym kszta³cie bêdzie pasowaæ

do nowoczesnego czy nawet futurystycz-

nego wnêtrza, ale nowoczesny, awangar-

dowy kominek nie sprawdzi siê w otocze-

niu antyków. Wyj¹tkiem mog¹ tu byæ pro-

ste portalowe obudowy, które dziêki kla-

sycznej, a jednoczeœnie nieskomplikowa-

nej formie mog¹ pasowaæ zarówno do

wnêtrz klasycznych, jak i do nowocze-

snych.

Oprócz wyboru miejsca i konkretnej obu-

dowy, nale¿y zwróciæ uwagê na dwa istot-

ne elementy – œciana w tle i oœwietlenie.

To na jakim tle zostanie postawiony komi-

nek mo¿e decydowaæ o tym, czy kominek

dobrze wpisze siê we wnêtrze. Œciana

kontrastuj¹ca z obudow¹ spowoduje

podkreœlenie kominka, a w tym samym

kolorze – subtelnie go ukryje. Innym za-

biegiem jest doœwietlenie kominka, po-

niewa¿ ogieñ w nim daje ma³o œwiat³a.

Sposób oœwietlenia wp³ynie na to, w jaki

sposób bêdzie widoczna obudowa i sam

ogieñ.

Kominek czêsto rywalizuje z telewizorem

o dominacjê we wnêtrzu. Z pewnoœci¹

najmniej w³aœciwe jest ustawienie ich

obok siebie. Korzystnym rozwi¹zaniem

jest wyznaczenie strefy kominka i strefy

telewizora, tak by wzajemnie na siebie

nie zachodzi³y. Gdy nie jest to mo¿liwe

mo¿na zastosowaæ wysuwany monitor

ukryty na przyk³ad za komod¹ lub

zupe³nie zrezygnowaæ z telewizora

w salonie. 

Gdy nie ma mo¿liwoœci pod³¹czenia
kominka lub pieca do przewodów ko-
minowych lub gdy nie chcemy wsta-
wiaæ do salonu tradycyjnego kominka
opalanego drewnem, mamy do wybo-
ru kilka mo¿liwoœci. Mo¿na wybraæ ko-
minek elektryczny, gdzie w miejscu pa-
leniska le¿¹ sztucznie podœwietlone
polana i widaæ imitacje p³omieni (a).
Bardziej „prawdziwe” s¹ kominki gazo-
we. Zasilane gazem ziemnym lub p³yn-
nym, p³on¹ prawdziwym ogniem, cho-
cia¿ w kolorze niebieskawym! (b).
Ciekawym rozwi¹zaniem s¹ kominki na
biopaliwo, które w trakcie spalania nie
wytwarzaj¹ ani dymu, ani zapachu. Nie
trzeba pod³¹czaæ ich do przewodu ko-
minowego. Pozwala to na interesuj¹ce

c) fot. Planika

a) fot. Glen Dimplex

b) fot. B&G

d) fot. TiM Kominki e) fot. Brunner
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Nietypowe
kominki

aran¿acje z otwartym paleniskiem na
przyk³ad na œrodku sto³u (c).
Niektórzy producenci proponuj¹ kominki
nietypowe w formie jak np. piec Niagara,
po którego górnej czêœci sp³ywa woda;

efekt ten uruchamia siê pilotem (d). In-
na oryginalna propozycja to futury-
styczny kominek z wk³adem do piecy
kaflowych w przewodz¹cej ciep³o obu-
dowie z p³yty szamotowej (e).
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