RYNEK BIOKOMINKI

ROZPAL MNIE...
NA TARASIE

1. MONACO SQUARE
TOWER
Wyposażony w palnik
o pojemności 2 l. Pali się od
3 do 6 godzin, w zależności
od panujących warunków,
6792 zł, Decoflame Aps/
www.biopasja.pl

2. DISH
Szeroka misa pozwala cieszyć
się żywym ogniem, 4623 zł,
EcoSmart Fire/topaz.pl
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3. ROLL FIRE
Płomień zamknięty jest
między dwiema taflami szkła.
Ciekawostka – ten model
w czasie działania można
toczyć, ale dzięki specjalnej
konstrukcji ogień pozostaje
cały czas u podstawy,
9500 zł, Conmoto

4. JAR
Palenisko umieszczone jest
w betonowym walcu. Chłód
tego materiału kontrastuje
z ciepłem ognia, cena
ustalana indywidualnie,
Planika

5. PIPES
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W kształcie trzech połączonych ze sobą walców ze stali
szlachetnej, od 1225 zł,
Bio-Blaze/deeco.pl

6. CURVA XL WHITE
Masywny model
z zaokrąglonymi rogami
i paleniskiem
przypominającym ekran TV,
6460 zł, Safretti/
decofire.com.pl
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ZAMIAST KANAPY I TELEWIZORA WYGODNY LEŻAK I BIOKOMINEK.
RELAKS LETNIO-JESIENNY MOŻE BYĆ TAKI PRZYJEMNY!
PRZEDSTAWIAMY NAJCIEKAWSZE MODELE BIOKOMINKÓW
PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA NA TARASACH I ODPOWIADAMY
NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM
UŻYWANIEM TYCH URZĄDZEŃ.
TEKST ANNA GRUŻEWSKA ZDJĘCIA SERWISY PRASOWE FIRM
INFORMACJE O FIRMACH NA STRONIE ADRESY
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RYNEK BIOKOMINKI
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1. TRAVELMATE

8. MIX FIRE BOWL

Przenośny kominek w formie
walizki. Wykonany ze specjalnej
stali ognioodpornej oraz
ceramicznego szkła, 6200 zł,
Conmoto

Z wytrzymałego, odpornego
na warunki atmosferyczne
betonu. W środku może
znajdować się żwir
lub otoczaki.
Dostępny w dwóch wersjach,
średnica 60 i 85 cm, od 7140 zł,
EcoSmart Fire/topaz.pl

2. MODUŁOWE
ROZWIĄZANIE
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Biokominek posiadający
funkcję dyfuzora
do aromaterapii jest elementem
zestawu donic tarasowych
i wygląda tak samo jak one,
9400 zł, Falper/Hafart

9. BULB
Przypominający koszyk,
ale wykonany z wodoodpornej
stali lakierowanej
proszkowo, 5656 zł,
EcoSmart Fire/topaz.pl

3. LIGHTHOUSE
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Wzorowany na formie latarni
morskiej, daje jasny, wysoki
płomień. Trzy wysokości:
46, 61 i 91 cm, 6160 zł,
EcoSmart Fire/topaz.pl
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10. QUADRO
10
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4. OLYMPIQ

Tego modelu możemy używać
zarówno na zewnątrz,
jak i zastosować go w palenisku
już istniejącego, starego
kominka, 3100 zł
Conmoto

Ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, 9540 zł,
Safretti/decofire.com.pl

5. STIX
Konstrukcja przypomina
ognisko, tyle że jest wykonana
ze stali, 9272 zł,
EcoSmart Fire/topaz.pl
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6. MURO
5
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Stabilny, ma podstawę z betonu
wzmocnionego włóknem
szklanym, 4100 zł,
Conmoto

7. TOTEM
Z wysoko osadzonym
paleniskiem i włóknami
ceramicznymi, cena ustalana
indywidualnie, Planika
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Odpowiada
ekspert Anna
Błaszczyk-Tubisz, dyrektor
marketingu
w firmie Planika

1. Czy każdy biokominek może stać
na zewnątrz budynku?
Nie, tylko ten, na którym jest wyraźnie napisane, że należy do tzw. linii outdoor. Takie modele zaprojektowane zostały specjalnie do użytku na zewnątrz i są dostosowane
do zmiennych warunków atmosferycznych. Natomiast
biokominki automatyczne, sterowane elektronicznie,
za pomocą mikropocesora, przeznaczone są wyłącznie
do stosowania we wnętrzach.
2. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc
ustawić biokominek na tarasie?
Urządzenia przeznaczone do stosowania na zewnątrz nie
wymagają żadnych dodatkowych podłączeń i instalacji
kominowych. Ponieważ są przenośne, można je ustawić
praktycznie wszędzie, co stwarza nieograniczone możliwości aranżacji. W modelach Planiki dla jeszcze większego bezpieczeństwa jest zastosowana tzw. technologia
Commerce – paleniska wypełnione są bardzo chłonnymi
włóknami ceramicznymi, które sprawiają, że ani
wstrząsy, ani przewrócenie urządzenia nie spowodują
rozlania się paliwa.
3. Czy istnieją modele uniwersalne, które
możemy stosować zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz budynku?
Rządzi tutaj prosta zasada. Wszystkie modele zewnętrzne
mogą być też używane wewnątrz. Natomiast wewnętrznych nie powinniśmy wynosić na dwór. Co prawda biokominki outdoorowe pełnią funkcje bardziej dekoracyjne,
a ich głównym zadaniem nie jest dawanie ciepła, ale jak
najbardziej można ich używać również zimą. Biokominek ożywi i rozświetli każdą przestrzeń, stworzy piękny
kontrast z naturalnymi, złotymi płomieniami.

4. Czy biokominek wymaga specjalnej
konserwacji?
Nie. Ponieważ urządzenia te nie mają dodatkowych instalacji i nie są podłączane do przewodów kominowych,
nie trzeba ich czyścić ani konserwować, jak to jest konieczne w przypadku kominków tradycyjnych czy gazowych. Nie potrzebują również regularnego serwisowania.
5. Jak wybierać paliwo do biokominka?
Na rynku jest bardzo duży wybór biopaliw, dlatego warto
zwrócić uwagę, by wybrać te, które posiadają certyfikat
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Najlepsze jest ekologiczne paliwo na bazie etanolu, poddawane dwukrotnej rektyfikacji, dzięki czemu podczas
spalania nie wydziela się dym i zapach.
6. Gdzie należy przechowywać paliwo
do biokominka?
Najlepiej w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. Myślę,
że na dworze nie jest najbezpieczniej, bo pojemnik może
się dostać na przykład w ręce dzieci.
7. Czy biokominek należy chronić przed
deszczem lub śniegiem?
Każdy z biokominków typu outdoor posiada pokrywkę
zabezpieczającą przed opadami. Takie modele są też
całkowicie odporne na niskie temperatury i śnieg.
Wystarczy na zimę przykryć je pokrywą lub po prostu
schować, np. do garażu.
8. O czym trzeba pamiętać przed pierwszym
uruchomieniem biokominka na wiosnę?
Z takiego kominka można korzystać w dowolnej chwili,
kiedy tylko przyjdzie nam ochota na stworzenie wyjątkowego nastroju na tarasie lub w ogrodzie. Urządzenia te
nie potrzebują przeglądu przed sezonem.

