DOMOWE OGNISKO

modne, ekonomiczne i zawsze czyste
– czyli 3 rzeczy, o których szczÚĂliwy posiadacz kominka nie moĝe zapomnieÊ!

Ƒniej stal to tylko jedna z moǏliwoƑci, z której moǏemy kupiđ „stojak” na drewno. Obecnie popularnoƑđ zyskujČ takǏe niespotykane wczeƑniej w tych
produktach materiaųy, takie jak skóra, pcv, len czy
filc. Chyba najmniej modnym obecnie, ale wciČǏ
spotykanym dodatkiem kominkowym sČ ekrany nazywane takǏe parawanami. Ich popularnoƑđ spada wraz ze spadkiem mody na kominki z otwartymi paleniskami.

> MOKRY OPA
OPA, czyli sïów kilka
o doborze drewna
Drewno, które uǏywamy w kominku do ogrzewania domu powinno pochodziđ od drzew liƑciastych,
np. dČb, buk, grab itp. eby dobrze speųniaųo swojČ funkcjħ musi byđ sezonowane przez conajmniej
2 lata. Oznacza to, Ǐe pociħte drewno powinno byđ
przechowywane, np. w szopie, pod wiatČ lub w innym zadaszonym miejscu, w którym nastħpuje dobra cyrkulacja powietrza. WilgotnoƑđ takiego opaųu, aby byų on najbardziej efektywny, nie powinna
przekraczađ 20%. Po tym okresie i odpowiednim
miejscu skųadowania moǏemy byđ pewni, Ǐe magazynowane przez nas drewno doskonale nada siħ na
sezon grzewczy.

> PO CO TA MIOTEKA,
MIOTEKA czyli jak
zadbaÊ obczystoĂÊ w kominku równieĝ
w sezonie

> REMONT TO NIE DLA MNIE
MNIE,
czyli jak kilka drobnych trików moĝe
odĂwieĝyÊ naszbkominek
Czasami trudno nam siħ zebrađ do remontu, a co
dopiero do realizacji wyzwaŷ takich jak zmiana
obudowy wkųadu kominkowego. W sezonie grzewczym jest to raczej niemoǏliwe, ale nawet wtedy
mamy kilka moǏliwoƑci na „odƑwieǏenie” jego wyglČdu. Jest bowiem kilka „gadǏetów”, które kosztujČ stosunkowo niewiele, a mogČ w znaczČcy sposób
upiħkszyđ kominek oraz miejsce, w którym on siħ
znajduje. SČ to na przykųad kratki, akcesoria, kosze
i parawany kominkowe.

W przypadku kratek, moǏemy je wymieniđ na
nowy wzór lub kolor, zachowujČc wczeƑniej wybrany rozmiar. Do tego moǏemy dobrađ akcesoria,
nazywane takǏe przybornikami. Bez nich obsųugiwanie wkųadu, tj. rozmieszczanie polan czy czyszczenie popielnika byųoby uciČǏliwe. Czasami akcesoria uzupeųniane sČ o kosz, pojemnik lub stojak
na drewno. Popularne kiedyƑ kosze z wikliny odchodzČ powoli do lamusa i sČ zastħpowane innymi, ciekawszymi formami.
W ich przypadku, mamy znacznie wiħkszy wybór
materiaųów wykoŷczeniowych. Wspominana wcze-

Akcesoria, które czħsto stojČ obok kominka to
zarówno element dekoracyjny, jak i praktyczne
przybory sųuǏČce do obsųugi wkųadu. Mioteųka
i szufelka, pomocne sČ przede wszystkim przy
oczyszczaniu wkųadu z popioųu. Pogrzebacza uǏywamy do poruszania i rozgarniania drewna i popioųu oraz do udraǏniania samego rusztu. Szczypce
umoǏliwiČ nam przeniesienie rozgrzanego drewna.
Caųym urokiem kominka jest magia ognia, którČ w sobie kryje. eby móc podziwiađ grħ pųomieni, musimy takǏe zadbađ o czystoƑđ szyby.
W tym przypadku, nie moǏemy stosowađ zwykųych
Ƒrodków, których uǏywamy np. do mycia okien.
Szyba w kominku nie jest zwykųym szkųem, tylko
specjalnČ ceramikČ ogniotrwaųČ, która wymaga
szczególnej pielħgnacji. Dlatego w sezonie grzewczym musimy wyposaǏyđ siħ takǏe w odpowiedni
pųyn. Dziħki systematycznemu myciu szyby, na pewno kaǏdy wieczór przy kominku bħdzie magiczny...
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