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Materia , z którego wykonuje si  wk ady kominkowe powinien 
charakteryzowa  si  odporno ci  na korozj  i wysokie temperatu-
ry. Oznacza to, e przy niewielkim zu yciu opa u kominek powi-
nien maksymalnie wykorzysta  energi  ciepln  spalanego drew-
na. Takie w a ciwo ci charakterystyczne s  dla eliwa. Jeszcze 
kilkana cie lat temu, wi kszo eliwnych wk adów kominko-
wych mia a do  toporny wygl d i by a odrzucana przez klientów 

preferuj cych nowoczesny wygl d ca ego kominka. Na szcz cie taki 
design przeszed  ju  w zapomnienie i wielu producentów proponu-
je wk ady, których wygl d w niczym nie ust puje wk adom kominko-
wym stalowym uznawanym za bardziej modernistyczne. Wyj tkowym 
przyk adem eliwnego wk adu powietrznego o nietuzinkowej stylisty-
ce jest linia wk adów Franek, która obejmuje obecnie 3 modele: Franek 
12 kW, Franek 14 o panoramicznym froncie, oraz najmniejszy z nich 
Franek 10. Innowacje jakie zosta y zastosowane przez producenta to: 
zaawansowane trzystopniowe sterowanie doprowadzeniem powietrza 
do komory paleniska, które umo liwia precyzyjne kontrolowanie pro-
cesu spalania, wbudowany dolot powietrza z zewn trz fi 125 oraz nie-
zale na regulacja dopowietrzenia komory spalania. 

eliwny Franek zosta  wyposa ony w nowoczesny front z pojedyn-
cz szyb  z systemem glass, co nadaje mu oryginalnego i lekkiego desi-
gnu i sprawia, e prze amuje on stereotypy dotycz ce wk adów eliw-
nych. W nowych modelach drzwi s  bezramowe, co oznacza, e szyba 
zajmuje ca  ich powierzchni , dzi ki czemu p omie  jest lepiej wy-
eksponowany. Ponadto, nie jest to tradycyjna ceramika szklana, ale 
szyba typu glass, która dodatkowo wzbogacona jest delikatnym wzo-
rem umieszczonym wzd u  kraw dzi. Zastosowanie tego systemu 
sprawia, e wk ady nabieraj  nowoczesnego i eleganckiego wygl du, 
który dodatkowo optycznie powi ksza front wk adu. 

Nowoczesny i solidny
kominek na lata...

Coraz wi ksza popularno  kominków znacz co wp yn a na rozwój 
konstrukcji wk adów kominkowych. Nowe technologie pozwalaj
maksymalnie wykorzysta  energi  ciepln  przy niewielkim zu yciu opa u. 
atwo  eksploatacji, wydajno , najwy sza jako  materia ów to warunki 

konieczne dla takich urz dze .
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