
Czy wiesz, że na tarasie możemy cieszyć się praw-
dziwym ogniem? Wystarczy, że sprawimy sobie 
biokominek! To ekologiczne urządzenie, które jest 
zasilane płynem na bazie bioetanolu, nie emitu-
je dymu, nie tworzy popiołu, nie brudzi. Sąsiedzi 
nie będą mieli nic przeciwko temu, ponieważ do 
ich mieszkań nie będzie wdzierał się ani dym, ani 
nieprzyjemny zapach, gdyż spalany w biokomin-
ku płyn jest niewidoczny i całkowicie bezwonny. 

Na rynku dostępnych jest wiele modeli takich pa-
lenisk, a producenci prześcigają się w tworzeniu 

różnych form. Spotkać możemy zarówno takie 
w kształcie misy, jak i w formie klasycznej kase-
ty ze stali nierdzewnej otoczonej dwoma taflami 
szkła. Dodatkowo możemy wybrać model bioko-
minka, który wyposażony jest we wkładkę z po-
jemnikami na olejki aromatyczne.  Widok płomie-
nia ukoi nerwy, a w połączeniu z ulubioną nutą 
zapachową pozwoli na prawdziwą  aromaterapię  
w domowym zaciszu. 

Niewątpliwą zaletą takich biokominków jest fakt, 
że są to zazwyczaj urządzenia wolnostojące, a co 

za tym idzie mobilne. Także montaż, a właściwie 
jego brak, to bardzo duży atut. Wystarczy tylko 
postawić go w dowolnym miejscu, czy to przy 
fotelu, na brzegiem basenu lub wspólnym sto-
le – wszystko zależny od naszej wizji i upodo-
bań. Czy jest coś przyjemniejszego, niż siedzenie 
na tarasie lub w ogrodzie w blasku mieniącego 
się ognia? 
Ponadto łatwość przenoszenia biokominka, spra-
wia, że może on podróżować z nami po całym 
domu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić 
go nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz 
domu: na podłodze, stole, czy obok kanapy. 

Chłodne wieczory lub leniwe popołudnia z bio-
kominkiem pozwolą nam się wyciszyć i uciec od 
zgiełku dnia codziennego. Aura stworzona przez 
grę płomieni pomoże nam ukoić nerwy, wprawi 
w doskonały nastrój, a przede wszystkim stwo-
rzy atmosferę ciepła i intymności. 

Taki elegancki dodatek na naszym tarasie czy bal-
konie zwróci uwagę każdego i wzbudzi zachwyt 
znajomych i sąsiadów. Możemy być pewni, że sta-
ną się oni naszymi częstszymi gośćmi!
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Coraz cieplejsze dni skłaniają nas do tego, by szeroko otwo-
rzyć drzwi i okna. Chcąc się oderwać od problemów codzien-
nego dnia wychodzimy na zewnątrz i więcej czasu spędzamy 
na świeżym powietrzu. Jednakże wieczór może jeszcze nas 
zaskoczyć i przywitać nieprzyjemnym chłodem. Szukamy więc 
czegoś, co pozwoli nam się ogrzać. Cóż wtedy zrobić? Jak się 
przed tym uchronić? Mamy złoty środek na ten problem, ideal-
ne wręcz rozwiązanie: stwórzmy ciepło domowego ogniska na 
zewnątrz!

CZAR DOMOWEGO OGNISKA
– biokominki Kratki.pl
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