
R A P O R T KOMINKI

Najwiêcej akcesoriów kominkowych

przydaje siê w kominkach otwartych,

mniej w piecach wolno stoj¹cych czy ko-

minkach z wk³adem. Najczêœciej ustawia

siê je na pod³odze tu¿ przy kominku, by

w razie potrzeby by³y pod rêk¹.

n Zestawy kominkowe – stojaki z po-

grzebaczem, szczotk¹, szufelk¹ do wy-

miatania popio³u i szczypcami do prze-

noszenia szczap drewna; wykonane ze

stali lub mosi¹dzu, metali odpornych na

wysok¹ temperaturê; mog¹ mieæ zdobio-

ne rêkojeœci z drewna, porcelany lub ka-

mienia.

n Parawany i ekrany – niezbêdne s¹

przy kominkach z otwartym paleni-

skiem, zabezpieczaj¹ posadzkê przed za-

prószeniem ognia strzelaj¹cymi iskrami

z kominka lub wypadaj¹cymi kawa³ka-

mi drewna; mog¹ byæ proste, zaokr¹glo-

ne lub ³amane, wykonane z kilku  seg-

mentów wype³nionych gêst¹ metalow¹

siatk¹.

n Ruszty – stosuje siê je tylko w ko-

minkach tradycyjnych, uk³ada siê na

nich drewno, by powietrze mog³o swo-

bodnie kr¹¿yæ pomiêdzy polanami. 

n Kosze na drewno – s¹ szczególnie

przydatne, jeœli kominek nie ma specjal-

nej wnêki na opa³; mog¹ byæ wiklinowe

albo metalowe: mosiê¿ne lub stalowe.

n Dmuchawy – s³u¿¹ do rozpalania

ognia, wykonuje siê je g³ównie ³¹cz¹c ele-

menty skóry i drewna; koñcówka dmu-

chawy musi byæ metalowa, odporna na

ogieñ, poniewa¿ wk³ada siê j¹ miêdzy roz-

grzane polana.                                      n

AKCESORIA KOMINKOWE

Kominkowy
niezbêdnik

Bez przyborów kominkowych trudno wyobraziæ sobie

pielêgnowanie ognia w kominku. Kute, mosiê¿ne, 

stalowe,  tradycyjne i nowoczesne – oprócz funkcji

u¿ytkowych stanowi¹ efektown¹ ozdobê.
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814 zz³

KOMO, zzestaw aakcesoriów

kominkowych PALAIS 458 zz³

KOMINKI

KOZ£OWSKI, kkosz

276 zz³

761 zz³

KOMO, zzestaw aakcesoriów

kominkowych SWING

751 zz³
KOMO, eekran PPALAIS

139,60 zz³

PARKANEX, zzestaw

akcesoriów

kominkowych

163 zz³

PARKANEX,

zestaw aakcesoriów

kominkowych Artus

276 zz³

AUSTROFLAMM, zzestaw

akcesoriów kkominkowych

Statek

AUSTROFLAMM,  zzestaw aakcesoriów

kominkowych, p³yta sszklana nna ppodstawie

kamiennej
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