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Kameralne wiat o, kieliszek 

wytrawnego wina, towarzystwo 

bliskiej osoby lub dobra 

ksi ka w r ku, a w tle 

– trzaskaj cy ogie ... 

Oto dla wielu z nas idealny 

obraz wypoczynku 

w domowych pieleszach. 

Dlatego rozjarzony 

p omieniami kominek 

lub promieniuj cy ciep em piec 

to cz sto pierwszoplanowi 

bohaterowie naszych marze

o domu.

nieodparty czar
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1 Bli szy i dalszy Wschód. Troch  bizantyj-

sko, troch  orientalnie. Wybuja  form  gasi 

szaro , która wspaniale gra z miodow  d bow

posadzk  na wysoki po ysk

2 Urok secesji. Wn trza z tego okresu s  dzi

bardzo modne – bo przyjazne, pe ne wdzi ku,

ciep a, agodnych uków i ob o ci. Podobnie, jak 

kominek ze szlachetnego g adzonego marmuru, 

którego a  chce si  dotyka

3 Historia na lekko. Neoklasycystyczny salon 

z przewrotnie nowoczesnymi akcentami; smuk y

ryzalit wysokiego kominka doskonale wpisuje 

si  w klimat prze omu XVIII i XIX wieku – mo na

by tu czyta  Voltaire`a. Pewn  umowno  wpro-

wadzaj  kolory: ciemne, nietypowe dla epoki

4 Para klasyczna. Prowansalski kamienny 

kominek, zwie czony – typowo dla stylu 

i ze smakiem – dekoracyjnym lustrem

5 L ejszy kaliber. Piec na drewno F 602 N, 

z eliwa pokrytego czarn  matow

farb . Jest wyposa ony w p ytk

do gotowania; do przewodu komi-

nowego mo na go pod czy  od 

góry lub od ty u. Pasuje do trady-

cyjnych wn trz

fot. Finezja Studio

4

W starym
piecu...

W tradycyjnie stylizowanych wn trzach 

kominek najlepiej czuje si  w centrum uwagi. 

Wynika to z jego historycznej roli: zanim 

wynaleziono systemy rozprowadzania cie-

p ego powietrza, palenisko usytuowane 

w centralnym punkcie przestrzeni mieszkal-

nej, po rodku masywnej, akumuluj cej cie-

p o ciany wewn trznej, gwarantowa o naj-

wi ksz  skuteczno  grzewcz . Z tych 

samych praktycznych powodów okolice 

kominka by y polem spotka  rodzinnych 

i towarzyskich – tu by o po prostu najcieplej. 

Element, wokó  którego toczy o si ycie,

musia  zyska  odpowiedni  opraw . St d

monumentalne obudowy, kolumienki i pila-

stry, rze biarskie zdobienia...

Wspó czesne kominki historyzuj ce, 

podobnie jak dawne, lubi  symetri . Do 

twarzy im te  z otwartym paleniskiem; 

wk ad mo na os oni  opuszczan  szyb ,

chowan  w obudowie – rozwi zanie nieta-

nie, za to estetyczne. Dekoracje – dowolne, 

ale zharmonizowane z wystrojem wn trza.

Bardzo subtelne lub – odwrotnie – wyzywa-

j co zdobne; byle z fantazj . Bloczki upa-

nego piaskowca zwie czone d bow  belk

zdecydowanie nale  do minionej epoki!

fot. Jøtul

1

2

3

5

fot. Barlinek

fot. Tarnawa

fot. Pinus
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6 Na trzy zdrowa ki... Stalowo- eliwna kuchnia Suprema firmy 

Nordica, opalana drewnem, pe ni te  funkcj  kominka, bo ma otwarte 

palenisko. Oprócz tego: piekarnik, eliwna p yta kuchenna i por czna

szuflada na polana. Urz dzenie o mocy nominalnej 8 kW mo e

ogrza  kubatur  do 180 m3. Do wyboru emalia kremowa 

lub grafitowa; cena ok. 9000 z

7 Wie a z klocków. Pi kny kominek kaflowy; 

dolne a urowe elementy 

doprowadzaj  powietrze 

do paleniska, górne 

– rozprowadzaj  ciep o

8 Ognista pieczara.

Pot na obudowa ob o ona

upanymi kamiennymi 

„ciosami” skrywa nowo-

czesny eliwny wk ad

Harmony z systemem 

samoczyszczenia

szyb air wash.

Dla pe niejszego kontaktu 

z ogniem – sk adane

do boków drzwiczki

Ogniu
krocz za mnkrocz za mn

8

Ludycznie
etnicznie

W wiecie kominków trend etniczny 

i rustykalny czy jedno: swoboda formy. 

Tu nie musimy „rze bi  pod linijk ”, a pro-

jekt z regu y przewiduje sporo miejsca dla 

osobistej inwencji rzemie lnika-wykonaw-

cy. Materia y to przede wszystkim kamie

naturalny w surowej nieoszlifowanej 

postaci, s kate, lecz heblowane do g ad-

ko ci drewno i zaprawa o swobodnie 

kszta towanej powierzchni. Z takiego ter-

cetu mo na wykreowa  prawdziwe cudo.

Mocnym trendem w nurcie rustykalnym 

s  piece kominkowe. Mo na powiedzie ,

e zapanowa  ostatnio istny sza  na kafle. 

Najlepiej r cznie formowane i szkliwione, 

ale te  fabryczne, modu owe, z powodze-

niem udaj ce stare „prababcine” wyroby. 

Obok nich – stalowe i eliwne piece 

z paleniskiem, fajerkami i popielnikiem; 

mo na na nich ugotowa  obiad, w niektó-

rych – upiec piecze  lub ciasto. Wszystkie 

one buzuj ywym ogniem, daj  ciep o

i klimat. Na polsk  jesie  jak znalaz !

Zastanówmy si , najlepiej wspólnie z architektem, gdzie roz-

nieci  nasze domowe ognisko. Dawniej jedynym dla niego 

miejscem by a eksponowana ciana salonu; dzi  to ju  mniej 

oczywiste. Wa ne, by kominek mia  dost p do przewodu 

dymowego. Poza tym warunkiem niewiele nas ogranicza. 

Wk ad osadzony w lekkiej zabudowie lub piec wolno stoj cy

mo emy ustawi  prawie wsz dzie; fundamentu b dzie 

wymaga a jedynie ci ka konstrukcja ceglana, betonowa lub 

kamienna.

Miejsce dla kominka wybierzmy zgodnie z rang , jak  chce-

my mu nada : czy ma by  skupiaj c  wokó  siebie domowni-

ków i go ci „dusz  towarzystwa”, czy jeszcze mocniej – domi-

nant  przestrzeni... A mo e chcemy, by by  tylko dyskretnym 

dope nieniem kameralnego zak tka salonu? Mo emy przecie

ustawi  go przy najbardziej widocznej cianie, ale te  ukry

w naro niku. Wysun , jak przyl dek, lub manifestacyjnie 

wyeksponowa  w postaci wyspy po rodku du ego pokoju (a)

– ka dy pomys  si  liczy.

Pomy lmy te  o kominku w gabinecie, sypialni lub... azien-

ce (b). Koncepcja niebanalna, wi c i efekt mo e by  fanta-

styczny. Praca, wypoczynek lub k piel w asy cie trzaskaj cych

polan z pewno ci  dostarcz  zupe nie wyj tkowych prze y .

wietnym pomys em jest kominek w postaci szklanego „okna”, cz cy dwa pomieszczenia. 

Taki, nawet nieu ywany, b dzie przestrzenn  ozdob ; po rozpaleniu wra enia wizualne stan

si  uderzaj ce.

fot. Pinus

7

fot. Spartherm

a

b

fot. Spartherm

fot. Mora
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9 Zgrabna sztuka. Nowoczesna, wysmuk a i d ugonoga koza, czyli kominek 

wolno stoj cy. Mo e zamieszka  wsz dzie, byle na odpowiedniej – izoluj cej

i niepalnej – pod ció ce

10 Szerokok tny. Pas „wyci ty” w cianie – minimum rodków, monumentalny efekt. 

Zgrzebno  surowego betonu i gor ce barwy ognia to po czenie doskona e

11 Od zimy do lata. Niezwyk a obudowa tego kominka to nie wszystko: 

pod paleniskiem umieszczona jest silna dmuchawa oraz dwa wymienniki, po czone

z powietrzn  rewersyjn  pomp  ciep a. Technologia, nazwana multienergetyczn , czy

funkcj  grzewcz  wk adu oraz pompy z funkcj  ch odzenia – w ka dym z trybów 

wykorzystywany jest ten sam system kana ów powietrznych

Ogniowa
super-nova

Kominki coraz cz ciej ubieraj  si  w nowoczesn  form . Bywaj  przy tym bardzo 

dekoracyjne, wchodz c w rol ciennego dzie a sztuki, w którym p omienna tre

jest godnie oprawiona: w granit, marmur, onyks, spatynowany metal...

Na przeciwnym biegunie – sk pe formy minimalistyczne, które mo na uj  dwoma 

s owami: TYLKO OGIE . Kominki umieszczone w niszach ciennych, specjalnie dla 

nich zaprojektowanych. Okapy i kana y dymowe zamaskowane cian . Paleniska 

w formie kwadratu, wysokiego prostok ta, albo najmodniejsze, w kszta cie pozio-

mej wyd u onej szczeliny. Wyj tkowo efektownym pomys em jest kominek „lewi-

tuj cy”, umieszczony po rodku pokoju, pod podwieszonym do stropu szybem. 

Otwarty zaznacza swoj  obecno  wtedy, gdy p onie; wygaszony znika. 

Zamkni ty z czterech stron szybami, ma urod  akwarium. 

Popularne s  te  wymy lne kszta ty eliwne i stalowe: kule i pó kule, ostros u-

py, graniastos upy, sto ki; w nich poj cie kominka zostaje zredukowane do 

samego paleniska uj tego w geometryczn  obr cz.

fot. Villeroy&Boch

11

fot. TiM

9

fot. Brunner

10

Reklama
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12

13

15

fot. Opoczno

12 Wyczucie nastroju. Buzuj ca ogniem eliwna koza, ustawiona 

na tle ciany pokrytej rozwibrowanym wzorem. W takim pokoju 

jest jeszcze cieplej

13 Po ladach. Wspólny motyw na pod odze i obudowie kominka 

spaja aran acj  wn trza w konsekwentn  ca o

14 Ceramiczny pop-art. Kafle niekoniecznie zwiastuj  XIX-wieczny 

salonik czy dworek po pradziadku. Mo na zamówi  piec kaflowy 

w wydaniu bardzo wspó czesnym. Bo kto nazwie Marilyn Monroe 

zabytkiem?

15 Srebrny cylinder. Kosmiczna awangarda: kominek-gwiazdor; nie potrzebuje ozdób, unika 

dodatków. Nie postawisz na nim maskotki, wazonu z suszonymi kwiatami czy lubnego zdj cia...

Za to mo esz si  w nim przejrze

14

Tanie
grzaniegrzanie

Otwarte palenisko ma nieodparty urok. Nie b dzie jednak dobrym pomys em, je li chcemy dzi ki kominkowi 

zaoszcz dzi  na kosztach ogrzewania. Kominek z wk adem lub kaset  to efekt lepszy, cho  daleki od idea u. Opa u

wystarczy na d u ej, ale skuteczno  odzysku ciep a b dzie niska – ograniczona jedynie do pomieszcze  s sia-

duj cych z kominem, w których umie cimy kratki wylotowe. Je li planujemy wyrzec si  przyjemno ci, jak  daje 

otwarte palenisko, nie oddawajmy skórki za wyprawk  – wybierzmy rozwi zanie zapewniaj ce najwi ksz  efektyw-

no . Uzyskamy j cz c wk ad kominkowy z systemem kana ów rozprowadzaj cych ciep e powietrze (DGP) lub 

z tzw. p aszczem wodnym, czyli ukrytym za paleniskiem p askim zbiornikiem, w którym mo na ogrzewa  wod

dytrybuowan  nast pnie do grzejników, ogrzewania pod ogowego lub instalacji ciep ej wody u ytkowej.

Na szcz cie projektanci honoruj  nasz  potrzeb  pi kna; mo na dzi  kupi  wk ady kominkowe o bardzo sub-

telnym przeszkleniu, np. cylindrycznym bezramowym (a),

które nie zak óca wra e  estetycznych.

Pod wzgl dem ceny drewno jeszcze d ugo pozostanie 

paliwem konkurencyjnym dla gazu, oleju opa owego czy 

energii elektrycznej. Wad , jak  jest konieczno  obs ugi

kominka, eliminuj  nowoczesne wk ady dwupaliwowe na drewno i pelety (b). Wyposa one

w zbiornik na pelety i mechaniczny podajnik, a tak e w system elektronicznych czujników 

kontroluj cy proces spalania, s  zdolne do utrzymywania we wn trzu przez kilka dni stabilnej 

temperatury, i to bez naszej obs ugi. Urz dzenia tego typu mog  wspomaga  system grzew-

czy lub – odpowiednio dobrane – by  jedynym generatorem ciep a w budynku. Prezentowany 

na zdj ciu wk ad firmy Brunner z serii HKD Pelletmodul dost pny jest z nak adanym wymien-

nikiem ciep a lub p aszczem wodnym. System elektronicznej kontroli EOS pozwala ca kowi-

cie zautomatyzowa  proces spalania, dzi ki czemu dom b dzie ogrzewany tak e pod nie-

obecno  gospodarzy. A je li tylko zamarzy nam si ywy ogie  – wystarczy wymieni

pelety na drewniane polana i otworzy  szklane drzwiczki.

a

b

fot. Brunner

fot. Kafel Art

fot. Marzec

fot. Hajduk

fot. Brunner
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