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ciep³o dla cia³a i ducha
Kominki prze¿ywaj¹ renesans.
I nic dziwnego, bo jednoczeœnie
ogrzewaj¹, dekoruj¹ i dodaj¹ presti¿u.
Po prostu tworz¹ klimat.

Ten bardzo popularny, wrêcz niezast¹piony element domu przybiera dziœ
najró¿niejsze kszta³ty i formy – od
tradycyjnych po ultranowoczesne,
które czêsto bardziej kojarz¹ siê
z dzie³ami sztuki ni¿ urz¹dzeniami
s³u¿¹cymi do ogrzewania.
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CO WYBRAÆ –
KOMINEK OTWARTY
CZY WK£AD?
Nie mo¿e to byæ pochopna decyzja –
jest to bowiem inwestycja na d³ugie
lata i przy wyborze nie warto kierowaæ
siê tylko mod¹.
Kominki tradycyjne, z otwart¹ komor¹
spalania, maj¹ swój urok i nadal wielu
zwolenników. S¹ jednak ma³o efektywne, gdy¿ wiêkszoœæ ciep³a, nawet do
90% ucieka przez komin. Potrzebuj¹
te¿ ogromnych iloœci opa³u oraz du¿o
tlenu, co mo¿e byæ problemem, gdy
w domu s¹ zamontowane nowoczesne
szczelne okna i drzwi. Przy kominku
otwartym trzeba szczególnie zadbaæ
o bezpieczeñstwo jego u¿ytkowania.
Nie mo¿na zostawiaæ pal¹cych siê
polan na noc, nale¿y je wygaszaæ
przed wyjœciem z domu. Na dobr¹
sprawê tego typu kominki s³u¿¹ tylko
do okazjonalnego palenia, bardziej dla
przyjemnoœci.

Z ZAMKNIÊTYM
PALENISKIEM

● 1 Otwarte palenisko w tradycyjnej...
(fot. Fabrilor Cheminées)

● 2 ...i nowoczesnej obudowie
(fot. Koperfam)
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Lepszym wyjœciem jest zastosowanie
wk³adu lub kasety kominkowej. Funkcjonuj¹ one w podobny sposób,
a g³ówna ró¿nica miêdzy nimi polega
na tym, ¿e kasetê mo¿na zamontowaæ
w ju¿ istniej¹cym kominku, natomiast
wk³ady s¹ przeznaczone tylko do
kominków nowo budowanych.
Wk³ady to zamkniête paleniska wykonane z akumuluj¹cych ciep³o, odpornych na wysok¹ temperaturê materia³ów – g³ównie stali i ¿eliwa. Maj¹ wylot
spalin oraz przeszklone drzwiczki. Tylko
niewielk¹ czeœæ ciep³a oddaj¹ poprzez
szybê, reszt¹, dziêki odpowiedniemu
systemowi rozprowadzania, mo¿na ogrzaæ wiele pomieszczeñ. To bardzo ekonomiczny sposób grzania – wk³ady kominkowe zatrzymuj¹ w domu a¿ 80%
wytwarzanego przez siebie ciep³a,
a przy tym potrzebuj¹ 5-6 razy mniej
drewna ni¿ kominki otwarte.
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Wybór wk³adów kominkowych jest
ogromny. Ró¿ni¹ siê wielkoœci¹, moc¹,
kszta³tem, rodzajami drzwiczek (otwierane na bok, do góry, dzielone dwulub kilkuczêœciowe) i szyb (p³askie,
pryzmatyczne, panoramiczne), sposobem wykoñczenia (lakierowane, powlekane mosi¹dzem lub poz³acane).

...A MO¯E
KOZA?
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Kiedy zawczasu nie pomyœleliœmy
o miejscu na kominek, a teraz nie
mamy ochoty na prucie œcian, mo¿emy
zdecydowaæ siê na piec kominkowy,
czyli tzw. kozê. Jest to te¿ jedyne
rozwi¹zanie, gdy noœnoœæ pod³ogi nie
pozwala na budowê tradycyjnego
kominka, który mo¿e wa¿yæ nawet tonê.
Te wolno stoj¹ce urz¹dzenia dzia³aj¹
podobnie jak wk³ady kominkowe. S¹
równie efektywne, choæ oddaj¹ ciep³o
tylko na drodze promieniowania i dlatego nie mo¿na ich pod³¹czyæ do systemu rozprowadzaj¹cego ciep³e powie-

trze. Ich obudowy zazwyczaj wykonane s¹ z ¿eliwa lub blach stalowych,
rzadziej z kafli.

4

Tak¿e wœród kóz wzornictwo zadowoli
ró¿ne gusty. Mi³oœnicy staroci mog¹
wybraæ spoœród pieców przypominaj¹cych kozy sprzed wieku. Zwolennicy nowoczesnych form znajd¹
równie¿ coœ dla siebie – piece o surowych i prostych kszta³tach pasuj¹ce
do wnêtrz minimalistycznych.
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Lokalizacjê kominka najlepiej zaplanowaæ na etapie projektowania domu –
najczêœciej umieszcza siê go w pokoju
dziennym, który jest centralnym punktem domu.
Tradycyjnie kominek zlokalizowany
jest na œcianie, w rogu pomieszczenia,
równie¿ w ró¿nego rodzaju wnêkach –
wtedy nie wychodzi na pomieszczenie,
tylko tworzy ze œcian¹ jedn¹ p³aszczyznê. Najnowszym rozwi¹zaniem
jest usytuowanie go po œrodku
pomieszczenia, z paleniskiem otwartym na wszystkie strony lub nawet
podwieszenie pod sufit.
Ograniczeniem w jego lokalizacji jest
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do komina.
Odleg³oœæ miêdzy nimi powinna byæ jak
najmniejsza, aby w miarê mo¿liwoœci
unikn¹æ za³amañ w przewodzie dymowym. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e z paleniska urz¹dzonego przy zewnêtrznej œcianie domu bardziej ucieka ciep³o i mog¹
siê pojawiæ k³opoty z ci¹giem.

CEGLANY
LUB CERAMICZNY
Obudowa paleniska musi stylistycznie
pasowaæ nie tylko do wystroju wnêtrza,

ale równie¿ do rodzaju wk³adu.
Wiêkszoœæ kominków to realizacje na
indywidualne zamówienie, ale kupuj¹c
wk³ad mo¿emy siê równie¿ zdecydowaæ na gotow¹ obudowê. Warto do
niej dopasowaæ wykoñczenie pod³ogi
wokó³ kominka – ze wzglêdów bezpieczeñstwa powinno byæ wykonane
z materia³ów niepalnych. Czêsto wykorzystuje siê do tego celu p³ytki ceramiczne lub kamieñ, ale efektownym
rozwi¹zaniem bêdzie równie¿ blacha
stalowa b¹dŸ mosiê¿na.
Materia³em najczêœciej u¿ywanym do
wykonania obudowy kominków s¹
kamieñ i ceg³a, ale wybieraæ mo¿na
spoœród wielu innych.
Kamieñ naturalny jest czêsto wykorzystywany ze wzglêdu na swoj¹ wytrzyma³oœæ i dekoracyjnoœæ. Wybór jest
ogromny – marmur, granit, piaskowiec
w wielu odmianach, kolorach i fakturach. Kominki w obudowach z kamienia
mog¹ mieæ formy zarówno klasyczne,
jak i nowoczesne.
Ceg³a, sama lub w po³¹czeniu z innymi
materia³ami, np. drewnem albo piaskowcem, nadaje kominkowi tradycyjny
wygl¹d. Z kolei drewno – najczêœciej
u¿ywane w po³¹czeniu z kamieniem, ze
wzglêdu na ³atwoœæ obróbki i bogactwo
kolorów – umo¿liwia tworzenie interesuj¹cych rozwi¹zañ. Jednak jego zas-
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● 3 Wk³ad kominkowy w tradycyjnej
oprawie z piaskowca po³¹czonej
z ceg³¹ i drewnem
(fot. Kominki Miro Les Foyers)

● 4 Piece kominkowe mo¿na dobraæ do
rustykalnych i... (fot. ScanForum)

● 5 ...nowoczesnych wnêtrz (fot. Ekkom)
● 6 Bardzo ciekawie wygl¹da kominek
umieszczony na œcianie pomiêdzy
dwoma oknami (fot. Koperfam)

● 7 Do nowoczesnych wnêtrz pasuje
8

oprawa kominka wykonana z marmuru
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(fot. Kominki Koz³owski)

● 8 Kominek w stalowej obudowie
wygl¹da jak obraz
(fot. Cheminées Philippe)
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W ŒCIANIE
LUB Z SUFITU
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Co zamiast?
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tosowanie wymaga zachowania zasad
bezpieczeñstwa i przepisów przeciwpo¿arowych.
Do tworzenia nowoczesnych form
kominków coraz czêœciej wykorzystywana jest stal. Wykañcza siê j¹ na
ró¿ne sposoby – poprzez lakierowanie,
powlekanie mosi¹dzem, poz³acanie
lub specjalne rdzewienie.
Zastosowanie ma równie¿ gips, który
umo¿liwia formowanie dowolnych
kszta³tów bry³y kominka. Najczêœciej
stosuje siê p³yty gipsowo-kartonowe
o specjalnych parametrach technicz-

nych, a zaprawy gipsowe s³u¿¹ do
wykonania dekoracji rzeŸbiarskich.
Z kolei kafle ceramiczne, wykorzystywane do wykonywania ca³ych obudów
lub tylko jako elementy dekoracyjne,
poza walorami estetycznymi, s¹ bardzo
ekonomiczne. Akumuluj¹ ciep³o i oddaj¹ je do otoczenia jeszcze przez wiele
godzin po wygaœniêciu ognia.
Szk³o pojawia siê nie tylko jako element
konstrukcyjny kominka, ale wykorzystywane jest te¿ w celach dekoracyjnych.
Dodaje ca³ej konstrukcji lekkoœci i nadaje nowoczesny charakter.
10
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Kominek g azowy zasilany gazem
ziemnym lub p³ynnym. Dziêki specjalnej konstrukcji palników, p³omienie wygl¹daj¹ jak przy spalaniu
drewna. Lokalizacjê takiego kominka
reguluj¹ specjalne przepisy dotycz¹ce instalacji gazowych.
Wiele gazowych wk³adów kominkowych jest bardzo ozdobnych, wiêc
nie wymagaj¹ ju¿ obudowy. Mo¿liwe
jest równie¿ kupno nieozdobionego
wk³adu i wstawienie go w obudowê,
podobnie jak w przypadku kominka
na drewno. Producenci oferuj¹ te¿
wk³ady z gotowymi, niekiedy bardzo
efektownymi obudowami.
Czêsto dla ozdoby kupuje siê „opa³”,
czyli ceramiczne polana wygl¹daj¹ce jak nadpalone drewno, które
uk³ada siê w palenisku.
Kominek o lejowy zasilany olejem
opa³owym. Wygl¹dem i wykoñczeniem przypomina kominki gazowe,
jednak nie stosuje siê tutaj ozdobnych polan. Równie¿ p³omieñ
w niczym nie przypomina prawdziwego ognia – jest niebieski.
Kominek elektryczny dostêpny jako
urz¹dzenie wolno stoj¹ce lub wk³ad
do zabudowy. Element grzejny
(najczêœciej dwie grza³ki) jest
schowany. Widoczna jest tylko imitacja ognia – mo¿e to byæ nie tylko
¿arz¹ce siê palenisko, ale równie¿
pe³zaj¹ce „p³omienie”. Odmian¹
elektrycznych kominków wolno
stoj¹cych s¹ kosze z ¿arz¹cymi siê
polanami, które mo¿na ustawiaæ
w dowolnym miejscu.

● 9 Elektryczny kosz z ¿arz¹cymi
polanami mo¿na ustawiæ prawie
wszêdzie
(fot. Ciep³o, Œwiat³o i Styl)
● 10 Na kolorowej œcianie kominek
tworzy ciekaw¹ bia³¹ plamê
(fot. Jotul)

