
Iskra w oku
Wolisz otwarte palenisko czy szklaną taflę? A może nowoczesny 
biokominek bez montażu dodatkowych instalacji i pozwoleń? 
Wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

ok. 9.100 zł 
Thor 
piecy wolno stojący pobierający powietrze 
z zewnątrz bez zużywania tlenu z pomiesz-
czenia, dzięki czemu można go instalować 
w bardzo szczelnych i pasywnych domach 
MCZ, www.mcz.it

ok. 39.000 zł 
Viennese 
kominek ceramiczny, wol-
no stojący, wzornictwem 
nawiązuje do klasycznego, 
wiedeńskiego stylu, ogrzeje 
nawet duże pomieszczenie, 
ogromny wybór kolorystyki, 
wykończenia metalowych 
części: nikiel, mosiądz 
MCZ, www.mcz.it

1.999 zł 
Koza K9 

piec wolno stojący z wylotem 
spalin Ø 130 lub Ø 150, korpus 
wykonany z żeliwa szarego kla-
sy 200, o min. grubości ścianki 
8 mm, w drzwiczkach zamon-
towana ceramika żaroodporna 

wytrzymująca temperturę do 
800°C 

Kratki.pl, www.kratki.pl
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ok. 8.270 zł 
Resolute 
kominek, którego konstrukcja pozwala na niemal stuprocentowy, jed-
norazowy załadunek, dzięki czemu przez dłuższy czas nie trzeba do-
kładać drewna, płyta grzewcza umożliwia podgrzewanie potraw 
Koperfam, www.koperfam.pl

ok. 23.000 zł 
Kominek Panoramiczny 

całkowicie przeszklony z trzech stron, dzięki cze-
mu ogień jest widoczny z każdego zakątku pokoju  

Brunner, www.brunner.de 

ok. 79.800-
-84.000 zł 
Renzofocus 
model inspirowany instalacją 
przewodów wentylacyjnych na 
elewacji Centrum Pompidou, wy-
stępuje w wersji stałej lub obroto-
wej, zamknięty wkład 
Koperfam, www.koperfam.pl

od 7.800-8.800 zł 
eLka 
kominek z płaszczem wodnym i jednolitą narożną szybą, 
posiada chowaną kasetę na popiół i ukrytą klamkę, moc: 
14, 16, 22 kW 
Makroterm, www.makroterm.pl

16.900 zł 
Avant Garde 

połączenie regału z kasetą kominkową z trójwymiarowym 
płomieniem Opti-Myst, technologia polega na wygene-

rowaniu, przy pomocy ultradźwięków mgły wodnej, która 
poprzez odpowiednie podświetlenie daje złudzenie reali-

stycznego ognia i dymu 
Optiflame, www.optiflame.pl

kominek elektryczny
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3.799 zł 
Lasize 
dzięki wbudowanym kółkom może służyć również jako 
przenośna szafka, wykonany z wysokogatunkowej płyty 
MDF lakierowanej na kolor biały półmat 
Ruby Fires, www.rubyfires.pl

4.800 zł   
Meru 
stojący lub wiszący, wykonany ze stali 
nierdzewnej, zestaw zawiera: biokominek 
wraz z paleniskiem typu fala, zapalarkę, 
uchwyt do wygaszania i regulacji płomie-
nia oraz dodatkowo 1 l paliwa 
Produkt polski, polskiebiokominki.pl

4.990 zł 
Erta 

konstrukcja palnika zabezpiecza przed wyciekiem paliwa, ścianki boczne i tylna stanowią pro-
miennik ciepła, wyposażony w zasuwę, która umożliwia regulację intensywności płomienia 

Produkt polski, polskiebiokominki.pl

3.699 zł 
Livorno 
pełni również rolę stolika, obudowa wykonana 
z Betonlook (materiału łączącego kamień i materiał 
syntetyczny, imitujący beton o relatywnie niskiej wadze), 
dostępny w dwóch kolorach: siwy i biały 
Ruby Fires, www.rubyfires.pl
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500 zł 
Papamorpho 
niewielkie rozmiary i łatwość montażu umożliwiają powieszenie go na ścianie nawet w małych po-
mieszczeniach, pokryty farbą proszkową w kolorze czarnym, zdobiony kryształkami Swarovskiego 
Kratki.pl, www.kratki.pl

10.00 zł 
Lima 

ścienny, dla osób ceniących elegancję i prostotę w jednym, front wykonany z blachy 
nierdzewnej o fakturze szlifowanej, środek pokryty farbą proszkową w kolorze czarnym 

Kratki.pl, www.kratki.pl

od 4.000 zł 
Fire Line Automatic 
sterowany pilotem, można go umieścić w dowolnej części pomiesz-
czenia i wykonać pod wymiar, sprawdzi się w ścianie, elementach 
umeblowania lub jako element wolno stojący 
Planika, www.planikafires.com

od 4.000 zł 
Fire Coffe 
ze stolikiem kawowym projektu Arika Levy’ego, szeroka 
podstawa wykonana z metalowych elementów kształtem 
przypomina rozetę 
Planika, www.planikafires.com

1.065 zł 
APO L Red 
połączenie stali nierdzewnej, szkła hartowanego i stali 
malowanej proszkowo, można go dowolnie przestawiać 
Nice-House, www.e-biokominki.pl
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