SALON

ĝaru

nieodparty czar
kominki, piece, kozy

fot. Tarkett2009

220

kominki.indd 220

Kameralne ğwiatâo, kieliszek
wytrawnego wina, towarzystwo
bliskiej osoby lub dobra
ksiĆīka w rċku, a w tle
– trzaskajĆcy ogieĕ...
Oto dla wielu z nas idealny
obraz wypoczynku
w domowych pieleszach.
Dlatego rozjarzony
pâomieniami kominek
lub promieniujĆcy ciepâem piec
to czċsto pierwszoplanowi
bohaterowie naszych marzeĕ
o domu.
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fot. Barlinek
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fot. Tarnawa
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W starym

piecu...

W tradycyjnie stylizowanych wnċtrzach
kominek najlepiej czuje siċ w centrum uwagi.
Wynika to z jego historycznej roli: zanim
wynaleziono systemy rozprowadzania ciepâego powietrza, palenisko usytuowane
w centralnym punkcie przestrzeni mieszkalnej, poğrodku masywnej, akumulujĆcej ciepâo ğciany wewnċtrznej, gwarantowaâo najwiċkszĆ skutecznoğý grzewczĆ. Z tych
samych praktycznych powodów okolice
kominka byây polem spotkaĕ rodzinnych
i towarzyskich – tu byâo po prostu najcieplej.
Element, wokóâ którego toczyâo siċ īycie,
musiaâ zyskaý odpowiedniĆ oprawċ. StĆd
monumentalne obudowy, kolumienki i pilastry, rzeĩbiarskie zdobienia...
Wspóâczesne kominki historyzujĆce,
podobnie jak dawne, lubiĆ symetriċ. Do
twarzy im teī z otwartym paleniskiem;
wkâad moīna osâoniý opuszczanĆ szybĆ,
chowanĆ w obudowie – rozwiĆzanie nietanie, za to estetyczne. Dekoracje – dowolne,
ale zharmonizowane z wystrojem wnċtrza.
Bardzo subtelne lub – odwrotnie – wyzywajĆco zdobne; byle z fantazjĆ. Bloczki âupanego piaskowca zwieĕczone dċbowĆ belkĆ
zdecydowanie naleīĆ do minionej epoki!
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fot. Finezja Studio
3
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fot. Pinus

Bliīszy i dalszy Wschód. Trochċ bizantyj-

sko, trochċ orientalnie. WybujaâĆ formċ gasi
szaroğý, która wspaniale gra z miodowĆ dċbowĆ
posadzkĆ na wysoki poâysk
2

Urok secesji. Wnċtrza z tego okresu sĆ dziğ

bardzo modne – bo przyjazne, peâne wdziċku,
ciepâa, âagodnych âuków i obâoğci. Podobnie, jak
kominek ze szlachetnego gâadzonego marmuru,
którego aī chce siċ dotykaý
3

Historia na lekko. Neoklasycystyczny salon

z przewrotnie nowoczesnymi akcentami; smukây
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ryzalit wysokiego kominka doskonale wpisuje
siċ w klimat przeâomu XVIII i XIX wieku – moīna
by tu czytaý Voltaire`a. PewnĆ umownoğý wprowadzajĆ kolory: ciemne, nietypowe dla epoki
4

Para klasyczna. Prowansalski kamienny

kominek, zwieĕczony – typowo dla stylu
i ze smakiem – dekoracyjnym lustrem
5

Līejszy kaliber. Piec na drewno F 602 N,

z īeliwa pokrytego czarnĆ matowĆ
fot. Jøtul

farbĆ. Jest wyposaīony w pâytkċ
do gotowania; do przewodu kominowego moīna go podâĆczyý od

5

góry lub od tyâu. Pasuje do tradycyjnych wnċtrz
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Ogniu
krocz za mnÈ

a

Zastanówmy siċ, najlepiej wspólnie z architektem, gdzie roznieciý nasze domowe ognisko. Dawniej jedynym dla niego
miejscem byâa eksponowana ğciana salonu; dziğ to juī mniej
oczywiste. Waīne, by kominek miaâ dostċp do przewodu
dymowego. Poza tym warunkiem niewiele nas ogranicza.
Wkâad osadzony w lekkiej zabudowie lub piec wolno stojĆcy
moīemy ustawiý prawie wszċdzie; fundamentu bċdzie
wymagaâa jedynie ciċīka konstrukcja ceglana, betonowa lub
fot. Spartherm
kamienna.
Miejsce dla kominka wybierzmy zgodnie z rangĆ, jakĆ chceb
my mu nadaý: czy ma byý skupiajĆcĆ wokóâ siebie domowników i goğci „duszĆ towarzystwa”, czy jeszcze mocniej – dominantĆ przestrzeni... A moīe chcemy, by byâ tylko dyskretnym
dopeânieniem kameralnego zakĆtka salonu? Moīemy przecieī
ustawiý go przy najbardziej widocznej ğcianie, ale teī ukryý
w naroīniku. WysunĆý, jak przylĆdek, lub manifestacyjnie
wyeksponowaý w postaci wyspy poğrodku duīego pokoju (a)
– kaīdy pomysâ siċ liczy.
Pomyğlmy teī o kominku w gabinecie, sypialni lub... âazienfot. Spartherm
ce (b). Koncepcja niebanalna, wiċc i efekt moīe byý fantastyczny. Praca, wypoczynek lub kĆpiel w asyğcie trzaskajĆcych
polan z pewnoğciĆ dostarczĆ zupeânie wyjĆtkowych przeīyý.
Ğwietnym pomysâem jest kominek w postaci szklanego „okna”, âĆczĆcy dwa pomieszczenia.
Taki, nawet nieuīywany, bċdzie przestrzennĆ ozdobĆ; po rozpaleniu wraīenia wizualne stanĆ
siċ uderzajĆce.
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Ludycznie

etnicznie

W ğwiecie kominków trend etniczny
i rustykalny âĆczy jedno: swoboda formy.
Tu nie musimy „rzeĩbiý pod linijkċ”, a projekt z reguây przewiduje sporo miejsca dla
osobistej inwencji rzemieğlnika-wykonawcy. Materiaây to przede wszystkim kamieĕ
naturalny w surowej nieoszlifowanej
postaci, sċkate, lecz heblowane do gâadkoğci drewno i zaprawa o swobodnie
ksztaâtowanej powierzchni. Z takiego tercetu moīna wykreowaý prawdziwe cudo.
Mocnym trendem w nurcie rustykalnym
sĆ piece kominkowe. Moīna powiedzieý,
īe zapanowaâ ostatnio istny szaâ na kafle.
Najlepiej rċcznie formowane i szkliwione,
ale teī fabryczne, moduâowe, z powodzeniem udajĆce stare „prababcine” wyroby.
Obok nich – stalowe i īeliwne piece
z paleniskiem, fajerkami i popielnikiem;
moīna na nich ugotowaý obiad, w niektórych – upiec pieczeĕ lub ciasto. Wszystkie
one buzujĆ īywym ogniem, dajĆ ciepâo
i klimat. Na polskĆ jesieĕ jak znalazâ!

Na trzy zdrowağki... Stalowo-īeliwna kuchnia Suprema firmy

Nordica, opalana drewnem, peâni teī funkcjċ kominka, bo ma otwarte
palenisko. Oprócz tego: piekarnik, īeliwna pâyta kuchenna i porċczna
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szuflada na polana. UrzĆdzenie o mocy nominalnej 8 kW moīe
ogrzaý kubaturċ do 180 m3. Do wyboru emalia kremowa
lub grafitowa; cena ok. 9000 zâ
7

Wieīa z klocków. Piċkny kominek kaflowy;

dolne aīurowe elementy

fot. Pinus

doprowadzajĆ powietrze
do paleniska, górne
– rozprowadzajĆ ciepâo
8

Ognista pieczara.

Potċīna obudowa obâoīona

fot. Mora

âupanymi kamiennymi
„ciosami” skrywa nowoczesny īeliwny wkâad
Harmony z systemem

7

samoczyszczenia
szyb air wash.
Dla peâniejszego kontaktu
z ogniem – skâadane
do boków drzwiczki

8
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fot. Jøtul
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Ogniowa

super-nova

Kominki coraz czċğciej ubierajĆ siċ w nowoczesnĆ formċ. BywajĆ przy tym bardzo
dekoracyjne, wchodzĆc w rolċ ğciennego dzieâa sztuki, w którym pâomienna treğý
jest godnie oprawiona: w granit, marmur, onyks, spatynowany metal...
Na przeciwnym biegunie – skĆpe formy minimalistyczne, które moīna ujĆý dwoma
sâowami: TYLKO OGIEĔ. Kominki umieszczone w niszach ğciennych, specjalnie dla
nich zaprojektowanych. Okapy i kanaây dymowe zamaskowane ğcianĆ. Paleniska
w formie kwadratu, wysokiego prostokĆta, albo najmodniejsze, w ksztaâcie poziomej wydâuīonej szczeliny. WyjĆtkowo efektownym pomysâem jest kominek „lewitujĆcy”, umieszczony poğrodku pokoju, pod podwieszonym do stropu szybem.
Otwarty zaznacza swojĆ obecnoğý wtedy, gdy pâonie; wygaszony znika.
Zamkniċty z czterech stron szybami, ma urodċ akwarium.
9
Popularne sĆ teī wymyğlne ksztaâty īeliwne i stalowe: kule i póâkule, ostrosâupy, graniastosâupy, stoīki; w nich pojċcie kominka zostaje zredukowane do
samego paleniska ujċtego w geometrycznĆ obrċcz.
9

fot. Brunner

fot. Villeroy&Boch
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Zgrabna sztuka. Nowoczesna, wysmukâa i dâugonoga koza, czyli kominek

wolno stojĆcy. Moīe zamieszkaý wszċdzie, byle na odpowiedniej – izolujĆcej

11

i niepalnej – podğcióâce
10

SzerokokĆtny. Pas „wyciċty” w ğcianie – minimum ğrodków, monumentalny efekt.

Zgrzebnoğý surowego betonu i gorĆce barwy ognia to poâĆczenie doskonaâe
11

Od zimy do lata. Niezwykâa obudowa tego kominka to nie wszystko:

pod paleniskiem umieszczona jest silna dmuchawa oraz dwa wymienniki, poâĆczone
z powietrznĆ rewersyjnĆ pompĆ ciepâa. Technologia, nazwana multienergetycznĆ, âĆczy
funkcjċ grzewczĆ wkâadu oraz pompy z funkcjĆ châodzenia – w kaīdym z trybów
wykorzystywany jest ten sam system kanaâów powietrznych

fot. TiM
Reklama
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fot. Opoczno

fot. Brunner
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Wyczucie nastroju. BuzujĆca ogniem īeliwna koza, ustawiona

na tle ğciany pokrytej rozwibrowanym wzorem. W takim pokoju
jest jeszcze cieplej
13

Po ğladach. Wspólny motyw na podâodze i obudowie kominka

14

spaja aranīacjċ wnċtrza w konsekwentnĆ caâoğý
14

Ceramiczny pop-art. Kafle niekoniecznie zwiastujĆ XIX-wieczny

salonik czy dworek po pradziadku. Moīna zamówiý piec kaflowy
w wydaniu bardzo wspóâczesnym. Bo kto nazwie Marilyn Monroe
zabytkiem?
15

fot. Kafel

Art

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

dodatków. Nie postawisz na nim maskotki, wazonu z suszonymi kwiatami czy ğlubnego zdjċcia...
Za to moīesz siċ w nim przejrzeý
a
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fot. Marzec
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Tanie
grzanie
Otwarte palenisko ma nieodparty urok. Nie bċdzie jednak dobrym pomysâem, jeğli chcemy dziċki kominkowi
zaoszczċdziý na kosztach ogrzewania. Kominek z wkâadem lub kasetĆ to efekt lepszy, choý daleki od ideaâu. Opaâu
wystarczy na dâuīej, ale skutecznoğý odzysku ciepâa bċdzie niska – ograniczona jedynie do pomieszczeĕ sĆsiadujĆcych z kominem, w których umieğcimy kratki wylotowe. Jeğli planujemy wyrzec siċ przyjemnoğci, jakĆ daje
otwarte palenisko, nie oddawajmy skórki za wyprawkċ – wybierzmy rozwiĆzanie zapewniajĆce najwiċkszĆ efektywnoğý. Uzyskamy jĆ âĆczĆc wkâad kominkowy z systemem kanaâów rozprowadzajĆcych ciepâe powietrze (DGP) lub
z tzw. pâaszczem wodnym, czyli ukrytym za paleniskiem pâaskim zbiornikiem, w którym moīna ogrzewaý wodċ
dytrybuowanĆ nastċpnie do grzejników, ogrzewania podâogowego lub instalacji ciepâej wody uīytkowej.
Na szczċğcie projektanci honorujĆ naszĆ potrzebċ piċkna; moīna dziğ kupiý wkâady kominkowe o bardzo subtelnym przeszkleniu, np. cylindrycznym bezramowym (a),
które nie zakâóca wraīeĕ estetycznych.
b
Pod wzglċdem ceny drewno jeszcze dâugo pozostanie
paliwem konkurencyjnym dla gazu, oleju opaâowego czy
fot. Hajduk
energii elektrycznej. Wadċ, jakĆ jest koniecznoğý obsâugi
kominka, eliminujĆ nowoczesne wkâady dwupaliwowe na drewno i pelety (b). Wyposaīone
w zbiornik na pelety i mechaniczny podajnik, a takīe w system elektronicznych czujników
kontrolujĆcy proces spalania, sĆ zdolne do utrzymywania we wnċtrzu przez kilka dni stabilnej
temperatury, i to bez naszej obsâugi. UrzĆdzenia tego typu mogĆ wspomagaý system grzewczy lub – odpowiednio dobrane – byý jedynym generatorem ciepâa w budynku. Prezentowany
na zdjċciu wkâad firmy Brunner z serii HKD Pelletmodul dostċpny jest z nakâadanym wymiennikiem ciepâa lub pâaszczem wodnym. System elektronicznej kontroli EOS pozwala caâkowicie zautomatyzowaý proces spalania, dziċki czemu dom bċdzie ogrzewany takīe pod nieobecnoğý gospodarzy. A jeğli tylko zamarzy nam siċ īywy ogieĕ – wystarczy wymieniý
pelety na drewniane polana i otworzyý szklane drzwiczki.
fot. Brunner
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