
Wyobraź sobie, że jeden element może ocieplić Twój salon...
Powiedzenie mówi, że nie ma dymu bez ognia, jednak w przypadku biokominka okazuje 
się, że może być ogień bez dymu. Ekologiczna i przyjazna środowisku substancja, która 
zasila biokominek sprawia, że palenisko nie wymaga tradycyjnych instalacji kominowych 
i stanowi całkowicie niezależny element wystroju. Urządzenie takie nadaje się zarówno 
do mieszkania w bloku, jak i w domu, a dzięki niemu szybko uzyskamy piękny płomień, 
który będzie cieszył oko.

Doskonałym rozwiązaniem może być biokominek November. Jest on dostarczany w ca-
łości wraz z obudową, dlatego prawie nic nie musimy z nim robić. Wystarczy odpakować 
i ustawić na ścianie salonu. Proste, eleganckie kształty oraz materiał, z którego jest wy-
konany sprawiają, iż do złudzenia przypomina klasyczny kominek. Ponadto z łatwością 
wpisuje się w wystrój pomieszczeń stylizowanych na angielską modę, tworząc przyjem-
ną atmosferę i zapewniając kontakt z żywym ogniem. Dodatki w kolorach bieli i kamien-
nych szarości dodadzą mu szlachetnej elegancji.

Wyobraź sobie, że styl glamour zagości u Ciebie w domu...
Jeżeli nie posiadasz zbyt dużo wolnego miejsca na biokominek z obudową, możesz zde-
cydować się na urządzenie do zawieszenia na ścianie. Warto tutaj postawić na oryginalne 
kształty i fantazyjne wzory. Przykładem może być biokominek Papa Morpho z zagiętym 
fragmentem ukrywającym zbiornik na biopaliwo. Jego nietuzinkowy wzór, to propozy-
cja dla zdecydowanych i nie bojących się nowoczesnych kształtów osób. Umieszczony 
na nim motyw nawiązuje do ocenianego za najpiękniejszego na świecie motyla Morpho 
Didius. Jak się okazuje, biżuteria nie musi zdobić jedynie ludzkiego ciała, może stano-
wić również element dekoracyjny, ponieważ czułki motyla ozdobione są kryształkami 
Swarovskiego. Drobne połyskujące kamienie, dodają mu uroku i przepychu i doskonale 
wpisują się w konwencje stylu glamour.

Zobacz ogień w otoczeniu szkła...
Innym przykładem biokominka, który odmieni wnętrze jest model, łączący w sobie tra-
dycyjną formę z nowoczesnymi materiałem. Połączenie szkła i blachy sprawia, że otrzy-
mujesz produkt, który stwarza szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Szkło w ko-
lorze białym odbija świetlne refleksy, intryguje, przyciąga uwagę i wreszcie – zachwyca. 

Mnogość dostępnych na naszym rynku wariantów biokominków może onieśmielać 
i przyprawiać o zawrót głowy, ale biokominek z pewnością jest dodatkiem, który powi-
nien znaleźć się w każdym wnętrzu nastawionym na ciekawy design i funkcjonalność. 
Dzięki niemu nasz salon otrzyma całkiem nowe, ciepłe i przytulne oblicze.
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Sezon remontowy za pasem, przeglądasz kąty i zastana-
wiasz się co by tu zmienić w swoim domu, czy mieszkaniu. 
Aranżacja wnętrz nie jest prostym zadaniem, a przecież 
chcesz, by każde z pomieszczeń jednocześnie zachwycało, 
było komfortowe i przytulne.

Marzy Ci się ciepły detal, który ociepli 
i odmieni Twoje wnętrze? 
Czas na zmiany!Czas na zmiany!

Biokominek Charlie miedź galwaniczna

Biokominek November

Biokominek Papa Morpho

Biokominek Oscar
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