przed sezonem – biokominki
1. Biokominek Baby Bubble
I na etanol, ze stali lakierowanej. Proj. Andrea
Crosetta. Dostępny w palecie 200 różnych kolorów. Od 9.040 zł,
Antrax/LAB,
www.laboratorio.pl
2. Biokominek Ashley
nr. 7100 z eleganckimi
kolumnami oraz zakrzywionymi podpórkami
gzymsu. Dostępny w kolorach: mahoń, dąb,
przetarta czerń. Wym.
122x106, 68x35, 60 cm.
3.779 zł, RealFlame,
www.realflame.pl
3. Poziomy biokominek
Antico-H z ramą ze stali
malowanej proszkowo
w kolorze antycznego
złota. Może być montowany w ścianę lub bezpośrednio na ścianę. Spali 1
litr bioetanolu w czasie
do 1 h. 1.649 zł, Nice-House, www.e-biokominki.pl

Rozmowy przy kominku...
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...Tyle, że trochę mniej
tradycyjnym wcale nie
będą mniej ciekawe.
Biokominek sprawdzi się
w tej roli doskonale. A do
tego pięknie zaprezentuje
się w każdym wnętrzu.
ZEBRAŁA: EWA KOZIOŁ
FOT. SERWISY FIRM

94

DM

4

www.dobrzemieszkaj.pl

5

przed sezonem – biokominki

6

4. Pionowy biokominek
Decoria do montowania
w ścianę z ramą ze stali nierdzewnej szczotkowanej
z ozdobnym wzorem wyciętym laserowo. Spali 1 litr
bioetanolu w czasie
ok. 1 h i 15 min. 2.799 zł,
Nice-House,
www.e-biokominki.pl
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5. Wolno stojący biokominek
Moog w minimalistycznym
stylu. Dostępny także w innych kolorach. Moc max
4,5 kW, zbiornik 1,8 l, czas
pracy min. 4 h.
Od 4.000 zł, Altro
Fuoco/Globter,
www.globter.pl
6. Stojący biokominek Pyramid o kształcie piramidy
wykonany ze szkła o gr.
10 mm i metalu w różnych
kolorach. Moc max 3,5 kW,
zbiornik 1,8 l, czas pracy
min. 5 h. 6.500 zł, Altro
Fuoco/Globter,
www.globter.pl
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7. Biokominek stojący zasilany bioetanolem, wykonany z aluminium i szkła.
Proj. Christian von Ahm.
Wym. 36x16x22 cm.
750 zł, Philippi,
www.czerwonamaszyna.pl
8. Quat to niewielki biokominek do montażu w ścianie.
Pokryty farbą proszkową
w kolorze czarnym. W skład
wyposażenia wchodzi: prostokątny pojemnik na biopaliwo i rączka regulująca
do pojemnika. 500 zł,
Kratki.pl, www.kratki.pl
9. Biokominek Nero z wewnętrznym wkładem ceramicznym i obudową z forniru trawertynowego Fossil
Stone. Czas palenia – 4h
(0,47 l/h), moc – 3 kW.
Wym. 111x101 cm.
5.999 zł, RubyFires,
www.rubyfires.pl
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również
w kolorze
złotym
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Bezpieczne użytkowanie
4

Biokominki w przeciwieństwie do tradycyjnych kominków, nie wymagają komina, dzięki czemu można je zamontować prawie w każdym miejscu. Należy
jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Biokominek zawsze powinien
być montowany w pomieszczeniu regularnie wentylowanym. Dlaczego? Ponieważ efektem jego działania jest ogień, zużywający tlen z pomieszczenia, w którym się znajduje. Taki pokój trzeba więc systematycznie wietrzyć. Wybierając biokominek na początku
musimy zadecydować, gdzie zostanie on zlokalizowany – czy we wnętrzu, salonie lub sypialni,
czy może na tarasie. Zazwyczaj do wnętrza wybierane są biokominki wiszące, które wbudowuje się w ścianę lub na niej wiesza. Wolno stojące częściej ozdabiają taras lub ogród. Biokominki zasilane są płynem na bazie alkoholu, a produktami jego spalania są: para wodna
i dwutlenek węgla w ilościach nieszkodliwych dla użytkownika, dlatego uznaje się je za bezpieczne dekoracje wnętrz i ogrodów. Nie należy jednak zapominać, iż są one źródłem ognia.
W związku z tym przy ich używaniu należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa.
W trakcie uzupełniania pojemników trzeba najpierw wygasić ogień palący się w biokominku,
a następnie dolać płyn.
PATRYcjA SOBIEń, KIEROWnIK dZIAŁu MARKETIngu W FIRMIE KRATKI.Pl

1. Biokominek Charlie satyna dostępny
także w kolorach: złoto i miedź galwaniczna, szlifowany i czarny. Może
być wieszany na ścianie lub montowany we wnęce lub na specjalnie
zbudowanym w do tego celu elemencie dekoracyjnym wystającym ze
ściany. 870 zł, Kratki.pl,
www.kratki.pl
2. Biokominek Livorno z wewnętrznym
wkładem ceramicznym i obudową
z Betonlook. Poj. biopaleniska RF – 1
l, czas palenia – 3 h (0,3 l/h), moc – 2
kW. Wym. 45x110x41 cm. 3.899 zł,
RubyFires, www.rubyfires.pl
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3. Biokominek Oriente z podstawą,
która może być wykonana z granitu,
marmuru, kwarcytu, trawertynu
lub onyksu. Osłona: szkło hartowane

o gr. 6 mm. Palenisko: EF 02 stal nierdzewna satynowana/polerowana.
XXX zł, Monasti, www.monasti.pl
4. Średniej wielkości biokominek Berkshire nr. 7400 posiadający prosty
panel centralny, połączony z łukami
kolumn. Dostępny w kolorach: antyczna biel, ciemny mahoń. Wym.
110,50x91,40x35,50 cm. 3.680 zł,
RealFlame, www.realflame.pl
5. Fire Line Electric to następca manualnego biokominka Fire Line. Sterowany ręcznie, posiada czterostopniową regulację wielkości płomienia,
wbudowane wentylatory oraz czujniki temperatury, przelania, poruszenia i wstrząsów. XXX zł, Planika,
www.planikafires.com
www.dobrzemieszkaj.pl

