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Podobno to kominek wiadczy o tym, czy mamy dobry gust, poniwa  wymaga 

podj cia wielu estetycznych decyzji. Nawet je li powierzamy jego projekt i budow

fachowcom, warto zastanowi  si  nad tym, co nam si  podoba i wyobrazi  sobie, 

jak b dzie wygl da o najprzyjemniejsze przecie  miejsce w domu.

Zastanówmy si  wi c, gdzie najlepiej ustawi  kominek. Jakie proporcje po-

winno mie  palenisko, pó ka nad nim i obramowanie w stosunku do wielko ci 

i wysoko ci pomieszczenia. Pomy lmy nad odpowiednim stylem. Rozwa my 

zalety kozy i kaflowego pieca. Dobierzmy te  akcesoria i urz dzimy przestrze

wokó  kominka.

Zwracaj  na siebie uwag

nawet wtedy, kiedy nie 

pali si  w nich ogie .

Kominki, kozy czy piece 

musz  wi c pasowa  do 

wystroju pomieszczenia. 

Ma o tego, ich styl 

cz sto okre la charakter 

ca ego wn trza.

Tekst: Katarzyna Madej

Wspó praca: Emilia Ros aniec
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BUDUJEMY DOM 7–8/2008 177

Idealne miejsce
Decyzj  o tym, gdzie umie ci  kominek, 

podejmujemy na etapie projektowania bu-

dynku. Musi by  to takie miejsce, z którego 

rzut oka na pomieszczenie sprawia  b dzie 

pozytywne wra enie ciep a i przytulno ci. 

Warto te  odpowiedzie  sobie na pytanie, 

jak zaprezentuje si  p omie  w kominku 

obserwowany z holu czy jadalni. 

Istnieje zasada, e mi dzy kominkiem 

a osobami przed nim siedz cymi nie mo e

przebiega  ci g komunikacyjny. Nie do ,

e tracimy intymno  obcowania z ogniem, 

to jest to po prostu niewygodne. Bardzo le

wygl da kominek za du y, przyt aczaj cy 

pomieszczenie.

Lubimy budowa  kominki w rogu 

pomieszczenia. Co stoi na przeszkodzie, 

by go  umie ci  centralnie na cianie? 

Wtedy po jego obu stronach stawiamy 

przeszklone witryny, szafeczki, wieszamy 

lustra. Symetria daje wra enie harmonii 

i uporz dkowania. Je li pope nili my b d

i kominek sprawia wra enie ogromnego, 

meble i drobiazgi pozwol  skorygowa

niedoci gni cia.

Nie atwe proporcje
Paleniska mog  mie  ró ne kszta ty, wiel-

ko ci i sposoby otwarcia – z jednej, z dwóch 

albo z trzech stron. Mo na je umie ci  na 

poziomie pod ogi, cofn  w g b ciany 

albo podnie . Proporcje pomieszczenia 

zmieni  si , kiedy b dzie ono na wysoko ci 

na przyk ad stolika do kawy – pokój wyda 

si  ni szy. Przy okazji mi dzy paleniskiem 

a pod og  znajdzie si  miejsce na aw .

Mo na na niej przysi  albo wyekspo-

nowa  po jej bokach ciekawe przedmioty, 

a pod aw  zmieszcz  si  polana drewna.

Je li w pomieszczeniu dominuj  pionowe 

elementy, warto pomy le  o solidnej pó ce 

nad kominkiem. W ten sposób wygospo-

darujemy idealne miejsce na prezentacj

adnych drobiazgów. Jednych zadowoli 

ma a figurka, inni wyeksponuj  kolekcj

wazonów. Pó ka nad kominkiem to skarb 

dla osób lubi cych sezonowe zmiany – raz 

wie e kwiaty, innym razem sosnowe 

szyszki czy muszle i ci gle zmieniaj ce si

fotografie. Z kolei nad pó k  warto powiesi

lustro, które optycznie powi kszy prze-

strze . Dobrze wygl da  b dzie te  grafika, 

plakat czy ciekawa fotografia.

Zazwyczaj nie zastanawiamy si  nad 

okapem. To b d, bo z kominkiem stanowi 

nieroz czn  ca o . Wyobra my sobie okap 
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Wolno stoj cy piecyk kominkowy (koza) jest idealnym rozwi zaniem do ogrzewania miejscowego, 

cho  mo e ogrzewa  tak e ca  kondygnacj  domu. Wtedy jednak najlepiej usytuowa  go 

w centralnej cz ci pomieszczenia – najlepiej otwartego lub o niewielu cianach dzia owych 

Obudowa kominka mo e by  wykonana z ró nych materia ów. Ta z cegie  nada kominkowi tradycyjny 

wygl d, ponadto jest bardzo solidna. Ceg y mog  by  otynkowane lub surowe. Z kolei obudow  z p yt 

gipsowo-kartonowych mo na bardzo atwo i szybko wykona . Chromowana stal wokó  kominka 

sprawdzi si  we wn trzach nowoczesnych

Idealne mie
Decyzj  o tym, g

podejmujemy na

fo
t.

 C
a

m
is
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w pomieszczeniu wysokim na dwie kon-

dygnacje wy o ony na przyk ad upkiem. 

To on b dzie g ówn  ozdob  wn trza. Albo 

wolno stoj cy kominek z metalow  rur

biegn c  do sufitu. Tak zaprojektowany ko-

minek podzieli pomieszczenie na dwie niby 

wspólne, ale niezale ne cz ci. Przestrze

wyda si  wi ksza. Nie stracimy te  nic 

z intymno ci.

Wybieramy styl i materia
Przewertujmy katalogi, magazyny wn trzar-

skie, Internet w poszukiwaniu inspiracji. 

Nie mo emy ulec rodzimej modzie na ko-

minki ob o one polerowanymi marmurowy-

mi lub granitowymi p ytami z du  pó k

pod paleniskiem. Wydaje nam si , e tylko 

kamie  ma odpowiedni  wytrzyma o .

Zapominamy, e obudow  mo emy zrobi

z przeró nych materia ów.

Wra enie robi  gipsowe kominki. Gips 

to doskona y materia  o g adkiej fakturze. 

W zale no ci od tego, jakim kolorem farby 

go pomalujemy, „wydob dziemy” kominek 

ze ciany albo nieco go ukryjemy. A metal, 

chocia by blacha ocynkowana? Jest jak 

znalaz  do projektowania nowoczesnych 

kominków. To materia  trwa y i ciekawie 

odbija wiat o. Kominek mo na obudowa

lustrzanymi p ytami, które rozja ni  ma e

pomieszczenie, a wygas e palenisko nie 

wyda si  ciemn  otch ani . Dlaczego nie 

wykorzystujemy upanego betonu? Nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby u y  jednocze nie 

kilku materia ów. Ale trzeba mie  na 

uwadze, e poszczególne elementy, cho

same w sobie pi kne, nie zawsze dobrze 

wygl daj  w zestawieniu. 

Kominek musi nawi zywa  do wystroju 

wn trza – nie tylko rodzaju mebli i ich 

stylu, ale tak e do faktury tkanin, barwy 

dywanu czy tapet na cianach.

Wiejskie palenisko ob o one otoczakami, 

ciosanym kamieniem czy ceg  z drewnem 

u o onym po bokach podkre li rustykalny 

fo
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 Przestrze  wokó  kominka mo na zaaran owa  na ró ne sposoby. Ciekawe pó ki, obrazy, lampy 

stoj ce, dekoracyjne przedmioty – wszystko to stworzy niepowtarzalny klimat. Dzi ki tym dodatkom 

mo na te  zmieni  proporcje pomieszczenia – np.  awa, na której u o ymy puszyste poduchy czy ozdobne 

wieczniki przed kominkiem i po jego bokach, powi kszy stref  wypoczynkow
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 Kominki kamienne zalecane s  g ównie do 

reprezentacyjnych salonów o stylizowanym 

wystroju

 Kominki nies siaduj ce z adn  ze cian mog  pe ni  funkcje przegród – pozwalaj  bowiem podzieli  przestrze  na odr bne strefy; dzi ki nim mo na 

wyznaczy  granice poszczególnych pomieszcze  i jednocze nie w ka dym z nich cieszy  si  urokiem ognia
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wygl d wn trza. Je li dodamy do tego proste 

drewniane meble, kamionkowe naczynia 

i zgrzebne tkaniny, spe ni si  marzenie 

o romantycznej prostocie. Pomy lmy te

o wykorzystaniu lokalnego kamienia. Lepiej 

b dzie wygl da  obok sosnowych czy d bo-

wych mebli ni  ten sprowadzany z Indii czy 

Afryki. 

Do minimalistycznie urz dzonego 

wn trza zaprojektujemy kominek oszcz d-

ny, przypominaj cy rze biarsk  form .

Wybierzemy wtedy najwy szej jako ci ma-

teria y. Wyobra my sobie kominek – surowy 

prostok t w oszcz dnym obramowaniu. Je li 

jednocze nie umeblowanie ograniczymy do 

kilku prostych sprz tów, kominek wysunie 

si  na plan pierwszy.

Sztuka urz dzania wn trz polega na 

amaniu konwencji i czeniu stylów. Mamy 

wtedy wi ksz  szans  na stworzenie czego

wyj tkowego. Na pewno zwróci uwag  ko-

minek w wiktoria skiej marmurowej ramie 

wyeksponowany w lofcie. A w klasycznym 

eleganckim salonie mo e intrygowa

palenisko obudowane ceg  pomalowan

na bia o.

S  te  kominki czy piece zaprojektowane 

przez artystów, specjalnie dla nas. Mog

przybiera  najbardziej szalone formy z bla-

chy czy kafli, kamiennych p yt, a nawet 

szk a. Wtedy przypominaj  dzie o sztuki. 

Do obudowy kominka mo na wykorzysta

przedmioty, które pierwotnie s u y y do 

innych celów: kamienny portyk, fronton, 

framug  drzwi, fragment ornamentu, zabyt-

kowe malowane kafelki, kamyki zebrane na 

pla y. Tak ozdobione wn trze wyda si  du o

bogatsze.

Piece kominkowe – kozy
Koza jest niew tpliwym przebojem ryn-

kowym ostatnich lat. Zapewne dlatego, e

stanowi doskona e po czenie przyjemnego 

z po ytecznym. Nie do , e widzimy ogie ,

ogrzewamy pomieszczenie, to niezwykle 

atwo i szybko j  montujemy. Niepotrzebny 

nam b dzie skomplikowany projekt, 

jak w przypadku kominka czy pieca, 

oszcz dzimy te  na pracy zduna, a w razie 

przeprowadzki bez problemu zabierzemy 

koz  ze sob . Pami tajmy tylko, by piec 

kominkowy kupi  w profesjonalnej firmie, 

która zamontuje urz dzenie i co wa ne, da 

na nie gwarancj .

Stylistyk  kozy stosunkowo atwo dobie-

rzemy do wn trza. Wystarczy kierowa  si

prost  zasad  – klasyczna, eliwna pasuje 

do klasycznie urz dzonego pomieszczenia, 

ale bez obawy wstawimy j  do minimali-

stycznego. Zasada nie dzia a w odwrotn

stron . Nowoczesn  koz  bardzo trudno 

dobra  do antyków odziedziczonych po 

prababci. Urz dzenie jest wi c doskona ym 

rozwi zaniem dla osób, które czuj  si  nie-

pewnie w projektowaniu wn trz, poniewa

nawet na tle bia ej ciany koza zaprezentuje 

si wietnie.

Piece kaflowe
Jeszcze niedawno murowane z ma o efek-

townych bia ych kafli wygl da y prawie 

tak samo. S u y y jedynie do ogrzewania 

pomieszcze . Dzi  piece buduje si  na indy-

widualne zamówienie, a ró norodno  form 

przyprawia o zawrót g owy. Od d u szego 

czasu odchodzi si  od klasycznej formy 

prostopad o cianu. Zast puje si  j  walcem, 

sto kami albo kompozycj  ró nych bry .

fo
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W nowoczesnych minimalistycznych 

wn trzach sprawdz  si  kominki 

przypominaj ce rze biarskie formy

fo
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 Cz sto stare piece kaflowe, g ównie dlatego, e le si  kojarz , poddawane s  rozbiórce. Tymczasem 

mog  z nich powsta  naprawd  ciekawe projekty. Stare kafle mo na wymieni  na r cznie malowane, 

tematycznie nawi zuj ce do wspó czesno ci. Mo na te  poprzesta  na zamontowaniu wk adu 

kominkowego i dodaniu kilku ciekawych elementów. Rozwi zania te cz  tradycje otwartego kominka 

i pieca kaflowego

fo
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PORADNIK URZ DZANIA DOMU

Cz sto piece maj  wymurowane pó ki, ni-

sze, siedziska, schowki na przechowywanie 

drewna. Niektóre stoj  w pewnej odleg o ci 

od ciany, inne przylegaj  do niej. Podobnie 

jak kominki mog  by  zbudowane w naro -

niku pokoju lub na jego rodku. Doda  do 

tego nale y ró norodno  kafli, pocz wszy 

od wielko ci, po kolory, ornamentyk

i sposoby wyko czenia. Z tego te  wzgl du

budowa pieca wymaga szczegó owego pla-

nu. Trudno sobie wyobrazi  efekt ko cowy 

tylko na podstawie opowie ci fachowca. 

Ciekawym rozwi zaniem jest tak zwany 

pieco-kominek, czyli piec z wk adem z prze-

szklonymi drzwiczkami. To dla malkonten-

tów, którzy lubi  ciep o, jakie daje piec, ale 

narzekaj , e nie widz  ognia.

Akcesoria te  zdobi
Niezale nie od tego, czy wybrali my komi-

nek, koz  czy piec, akcesoria s  niezb dne, 

a otwarte palenisko potrzebuje ich naj-

wi cej. Rodzimy rynek oferuje najcz ciej 

akcesoria kute: stylizowane  kosze, kraty 

czy... wilki oraz minimalistyczne w formie 

akcesoria ze stali. Wilki, czyli podstawki, 

na których opiera si  polana, mog

mie  najró niejsze kszta ty i zdobienia. 

Zazwyczaj s  dwa i stawiamy je w kominku 

tu  przy palenisku. Ciekawie wygl da 

ogie  strze ony dwoma siedz cymi psami, 

pos kami, kolumienkami, fantazyjnymi 

kratami. Wzrok przyci gnie równie  ory-

ginalne palenisko, w którym b d  p on y

polana. Tego typu przedmioty zdobi  nawet 

wtedy, gdy nie korzystamy z kominka. 

Najlepiej, aby by y wykonane z po yskli-

wych materia ów, które zrównowa  czer

paleniska.

Akcesoria powinny pasowa  do stylu, 

w jakim urz dzili my wn trze. 

Dostosowanie wn trza
Aby na co dzie  obcowa  z ogniem i by 

prezentowa  si  on jak najlepiej, powin-

ni my zadba  o jego otoczenie. Nale y

Ogie  niczym nieos oni ty jest najpi kniejszy, a zapach palonego drewna czy szyszek roz-

nosi si  po ca ym domu. Otwarte palenisko ma jednak swoje wady:

bywa niebezpieczne, szczególnie je li w domu s  dzieci;

ogie  musi by  ca y czas nadzorowany, nie mo emy zostawi  rozpalonych drew i wyj

z domu;

praktyczne wykorzystanie energii cieplnej kominka z otwartym paleniskiem wynosi 20%, 

podczas gdy z zamkni tym maksymalnie 70%;

tradycyjny otwarty kominek opalamy wy cznie drewnem, ten z wk adem (je li instrukcja 

obs ugi na to zezwala) tak e np. brykietami w gla;

w przypadku kominka z otwartym paleniskiem niezb dny jest parawan chroni cy przed wy-

padaniem w gli, iskier i popio u z paleniska.

Kominek otwarty czy zamkni ty
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Najlepsze i najbardziej kaloryczne (ma 

najwy sz  warto  opa ow , d ugo si  pali 

i wytwarza najwi cej ciep a) jest drewno 

drzew li ciastych, tj. brzoza, d b, buk, je-

sion lub drewno drzew owocowych. Nie za-

wiera substancji smolistych, które brudz

szyb  w kominku. Powstaje z niego równie

niewiele popio u. Wa ne jest by by o suche – 

wilgotno  nie powinna przekracza  20%.

Drewno drzew iglastych w czasie pale-

nia strzela gradem iskier, zawiera du o ywic, 

które powoduj  szybkie zanieczyszczanie si

paleniska i komina. Dlatego nie nale y nim 

pali  w kominku.

Drewno na opa
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 Nowoczesny kominek o geometrycznej formie. Tu uwag  przyci ga przede wszystkim kszta t

– kominek przypomina ognisko zadaszone nietypow  os on

 Zestawy kominkowe z pogrzebaczem, szczotk , szufelk  i szczypcami (a), ruszt na drewno (b),

parawan (c)

a b

c
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odpowiednio zaaran owa ciany, dobra

meble i ich ustawienie, zdecydowa  si

na pasuj ce do ca o ci kolory i materia y. 

Nie mo na te  zapomnie  o o wietleniu.

Zazwyczaj wokó  ognia urz dzamy k cik 

wypoczynkowy. Kanapa i fotele powinny 

by  zatem zwrócone w jego stron . Je li nasz 

dom stanie w pi knej okolicy, mo na zapro-

jektowa  i okna, i kominek na jednej cianie. 

Szcz liwi posiadacze kominka w kuchni 

powinni tak zorganizowa  k cik niadanio-

wy, aby mo na by o zerka  na ogie  podczas 

posi ku. Docenimy to szczególnie podczas 

weekendowego zimowego poranka.

Na szczególn  uwag  zas uguje ciana 

kominkowa. Kominek mo e by  w ni  wmuro-

wany albo z niej wystawa , podobnie rzecz ma 

si  z okapem. Kolor ciany, jej podzia y, deko-

racje spot guj  wra enie, jakie wywiera na nas 

kominek, mog  te  zupe nie zintegrowa  go 

z wn trzem. Ciemna barwa farby podkre li na 

przyk ad jasn , rze bion  obudow  kominka. 

Natomiast drewniana rama wtopi si  w cian

ob o on  tym samym materia em. Z kolei bia y

kominek zyska na tle kwiecistych tapet. Warto 

wi c eksperymentowa .

No i wiat o – nieprawda, e jest zb dne. 

Je li pokusili my si  o naprawd  pi kny 

kominek czy koz , warto o wietli  je 

halogenami. Przecie  nie rozpalamy ognia 

ka dego dnia.

Marzenie o domu z ogródkiem bez 

kominka jest niepe ne. Bo nic tak nie 

sprzyja integracji rodziny, spotkaniom 

z przyjació mi czy odpoczynkowi jak 

widok p on cego ognia. Je li ju  przezna-

czyli my na ten cel pieni dze, zadbajmy, 

aby by y wydane z g ow , a efekt przeszed

naj mielsze oczekiwania.

nale y dostosowa  moc grzewcz  kominka, kozy czy pieca do wielko ci pomieszczenia, w prze-

ciwnym wypadku po rozpaleniu ognia temperatura w pomieszczeniu b dzie za wysoka;

wymiary paleniska powinny w przybli eniu odpowiada  proporcji: A:B:C = 6:5:4, 

gdzie A – szeroko  paleniska, B – wysoko , a C – jego g boko ;

pod og  przed kominkiem, piecem czy koz  pokrywamy niepalnym materia em na szero-

ko  co najmniej 50 cm;

przed otwartym paleniskiem strefa niepalna powinna wynosi  100 cm;

meble czy atwopalne przedmioty ustawiamy w odleg o ci co najmniej 60 cm od paleniska;

du e i ci kie kominki i piece wymagaj

wzmocnienia stropu;

korzystaj c z tego typu urz dze , nale y

systematycznie sprawdza  dro no  szy-

bów wentylacyjnych w pomieszczeniu.

Pami taj

REKLAMA

A

B

C
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BUDUJEMY DOM 7–8/2008182

Pomys y

W SALONIE

 Wydawa oby si : zwyk y kominek wtopiony w cian . Zwyk y

– gdyby nie ta oryginalna i pi kna obudowa kamienna – to ona 

decyduje o jego walorach estetycznych. Przyk ad jest dowodem 

na to, jak wiele mo liwo ci aran acyjnych stoi przed inwestorem. 

Ale cho  wybór materia u na obudow  jest spraw  indywidualn

– trzeba wiedzie , e ci le czy si  on ze stylem, w jakim 

budowany jest kominek i charakterem wn trza. W tym przypadku 

zarówno obudowa, jak i wystrój wn trza oparte s  na formie kostek 

tworz cych geometryczne „konstrukcje”

na
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Bardzo wyra nie wyznaczona strefa wypoczynkowa. Wyró nia j

nie tylko pi kny kominek umieszczony w jej centralnej cz ci, ale 

tak e sposób wyko czenia ciany, przy której si  znajduje. Ponadto 

ró nica poziomów podkre la odmienn  funkcj  tej cz ci w stosunku 

do pozosta ej przestrzeni. W ten sposób powsta  oddzielny, 

w pewnym sensie, salonik wypoczynkowy. Ca o  dope nia wygodny 

fotel, stolik kawowy i szklana pó ka z ulubionymi przedmiotami. Z tak 

zaaran owan  przestrzeni  – w ród zapachu palonego drewna, ciep a

ognia, wyj tkowych pami tek i ze smakowitym naparem pod r k

– zimowy urlop mo emy sp dza  w... domu

 Znane z dawniejszych czasów bogato zdobione kozy maj  dzi

swoje wspó czesne odpowiedniczki. Du e przeszklone drzwiczki 

i wyszukane, dalekie od tradycyjnych, kszta ty idealnie pasuj

do wspó czesnego stylu. Poniewa  koza mo ne stan  nawet 

po rodku pomieszczenia, daje wiele mo liwo ci aran acyjnych. 

Szczególnie dobrze prezentuje si  we wn trzu o planie otwartym 

– wówczas wyznacza podzia  przestrzeni na dane strefy

fo
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 Konkurencja czy kompromis? Kominek na tle przyrody to po 

prostu dwie przyjemno ci w jednym. Rozwi zanie to bowiem 

daje korzy ci podobne do tych, które czerpiemy podczas spotka

ogniskowych. Relaksuj cy widok natury po czony z  widokiem 

ywego ognia umo liwia tak e miarow  zmian  perspektywy, daj c

wytchnienie zm czonym oczom. Kanapa ustawiona naprzeciwko 

tych zachwycaj cych widoków to optymalne rozwi zanie
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kominki

 Kominek ze szklanymi drzwiczkami, wbudowany w cian . Jego 

opraw  jest nie tylko marmurowa rama, ale okaza a biblioteczka. Ta 

reprezentacyjna cz  gabinetu jest zarówno idealnym miejscem 

do biznesowych rozmów, jaki i przestrzeni  do wypoczynku. 

Elegancka obudowa kominka sprawia, e wn trze to nie potrzebuje 

ju adnych dodatkowych ozdób. Szklany blat sto u idealnie 

prezentuje si  w s siedztwie drzwiczek kominka

W GABINECIE

 Prac  w tak zaaran owanym pokoju wykonuje si  na pewno 

znacznie przyjemniej ni  gdyby ród em ciep a by y tu zwyk e

grzejniki. Je li chcemy kominek zainstalowa  na wy szej 

kondygnacji, a nie jeste my pewni, czy strop w naszym domu 

wytrzyma jego obci enie (kominek z obudow  mo e wa y  kilkaset 

kilogramów), wybierzmy koz . Dzi ki temu rozwi zaniu zwykle nie 

trzeba te  narusza   w aden sposób wyko czenia pomieszcze

 Kominek naro ny o ascetycznej formie. Jego usytuowanie 

wp ywa na uk ad funkcjonalny pomieszcze . W tym przypadku 

znajduje si  na granicy dwóch pomieszcze : salonu i gabinetu 

– dzi ki temu jego urok mo na podziwia  z obu tych pokojów. 

Poniewa  przestrze  przed nim stanowi ci g komunikacyjny, nie 

ma tu ci kiego umeblowania – masywnej kanapy czy awy. Jednak 

w ka dej chwili w razie potrzeby mo na dostawi  przed kominkiem 

fotele na kó kach lub roz o y  puszyste poduchy – i na nich 

delektowa  si  urokiem ognia

fo
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 Nowoczesny, minimalistycznie urz dzony pokój pracy – a w nim piecyk 

wolno stoj cy – kojarzony przecie  z wiejsk  chat . Podobne konotacje, 

czego najlepszym przyk adem jest to wn trze, s  ju  jednak nieaktualne. 

Ta i inne kozy w nowoczesnym stylu pozwalaj  realizowa  pomys y bez 

ogranicze . Je eli takie w a nie rozwi zanie odpowiada nam najbardziej 

– chocia by dlatego, e piecyk wolno stoj cy w razie przeprowadzki mo na 

bez problemu zdemontowa  i zabra  w nowe miejsce – a wn trze jest 

urz dzone w nowoczesnym stylu, nic nie stoi na przeszkodzie decyzji 

o zakupieniu w a nie kozy
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W KUCHNI

fo
t.

 K
e

rp
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 Otwarta przestrze  – wspólna dla kuchni i salonu – kominek 

tworzy tu granice. Jego widok jest dost pny z obydwu pomieszcze .

Wysuni ta daleko przed paleniskiem p yta kamienna efektownie 

odbija p omienie, pozwala te  przysi  przy jego blasku. Je eli 

zapad a decyzja o kominku, który b dzie widoczny z kilku pokojów, 

a nie chcieliby my za bardzo ogranicza  mo liwo ci aran acyjnych 

w tych pomieszczeniach, wybierzmy kominek o prostej, ascetycznej 

formie pasuj cy do ka dego wystroju (je eli wyda si  zbyt skromny, 

zawsze mo na udekorowa  go dodatkami wokó , nawi zuj cymi do 

wybranego we wn trzu stylu)

 Piec wolno stoj cy z p yt  grzejn  – pozwala zrezygnowa

z kuchni gazowej czy elektrycznej. Blask ognia widoczny za szyb

daje przyjemne ciep o i cieszy oko. P yta grzejna za  pozwala 

przygotowa  posi ki. Klimat w kuchni z takim piecem i aran acj

w tym samym stylu przywo uje wspomnienia babcinych wypieków

fo
t.

 M
o

ra

 Ciekawy kszta t kominka kojarz cy si  z filarem d wigaj cym 

ci ar konstrukcji budynku. Po rodku umieszczono proste drzwiczki 

szklane, za którymi p on  drewna. Ze wzgl du na konstrukcj

i usytuowanie, kominek pe ni tu przede wszystkim rol  dekoracyjn ,

a tak e umila chwile, sp dzane przy posi ku

wie y gor cy chleb rankiem, zapach wypieków unosz cy si

po ca ym domu – to nie wra enia z agroturystycznych wczasów, 

ale rzeczywisto , któr  ka dy mo e stworzy  we w asnym domu. 

Kuchenny piec kaflowy jest nie tylko atrakcyjnym elementem 

wn trza, ale tak e bardzo przydatnym urz dzeniem – zw aszcza dla 

tych, którzy ceni  sobie tradycyjny smak potraw
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 Kominek na jednej cianie i du a

przeszklona powierzchnia na drugiej. 

Obydwa te rozwi zania sprzyjaj  relaksowi 

w ka dej porze roku – mro ny widok za 

oknem i ciep o z kominka buduj  bajkowy 

nastrój; w jesienny dzie  za  mo na podziwia

pi knie pod wietlony ogród i ws uchiwa  si

jednocze nie w p on ce drewno

W POKOJU K PIELOWYM

 Koza zamocowana niczym lampion. Dzi ki takiemu 

usytuowaniu ogie  widoczny jest podczas k pieli. Materac 

do masa u w pokoju k pielowym warto umie ci  w pobli u

kominka czy kozy – wówczas przyjemno  z relaksu b dzie 

podwójna

 Kominek wbudowany w cian  z otwartym 

paleniskiem. Wzd u ciany pod paleniskiem 

zamocowano szerok aw , która mo e s u y

jako pó ka na podr czne przedmioty lub ozdoby 

(umiejscowione w odpowiedniej odleg o ci od 

paleniska – w rogu przy cianie) b d  jako siedzisko

fo
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 Kominek wbudowany w cian  z zamkni tym paleniskiem. 

Okaza a powierzchnia wokó  wanny pozwala stamt d w a nie 

podziwia  uroki ognia. Gdyby jednak kto  nie lubi  zimna p ytek, tu

przy kominku mo e przysi  na wygodnym fotelu
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