
Wystrój wnętrz jest jak moda codzienna. Każdego roku lub co dwa lata 
wchodzą nowe trendy, ubrania i dodatki. Nowy styl przychodzi, sta-
ry odchodzi. Z ubraniami jest o tyle łatwiej, że kosztują dużo mniej. 
W przypadku wystroju wnętrz, jest on dużo bardziej kosztowny, a po-
nieważ zazwyczaj wiąże się z remontem, dla większości osób stanowi 
to problem. Na szczęście w przypadku kominków, możemy wybierać 
wśród wielu modeli, które na pewno przez lata będą świetnie wyglą-
dać. A żeby kominek wyglądał wiecznie młodo, możemy w jego obu-
dowie zmieniać tylko detale. Ale zacznijmy od początku, skupmy się 
zatem na wkładzie kominkowym.

Wkład kominkowy do wnętrz małych, 
średnich i dużych...
Pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić, to zastanowić się nad 
wielkością kominka. Jego gabaryty powinny być dobrze dobrane zarów-

no do zapotrzebowania na ciepło w naszym domu, a także do rozmia-
rów pomieszczenia, w którym ma się znaleźć. Jeżeli mamy mały salon, 
to umieszczenie w nim zbyt dużego wkładu może po pierwsze gene-
rować za dużo ciepła. Po drugie sam kominek będzie pewnie sprawiał 
wrażenie dużego lub za dużego mebla. Odwrotnie, jeżeli pomieszcze-
nie jest znacznych rozmiarów, a kominek będzie mały, niestety zginie 
na tle pozostałych elementów i nie będzie żadną ozdobą. 
Uwaga! Pamiętajmy, że kominek to ozdoba naszego salonu. Dlatego 
unikajmy umieszczania go obok innych sprzętów, które odwracają na-
szą uwagę od gry ognia odbywającej się w palenisku. Do takich urzą-
dzeń niewątpliwie należy telewizor, którego nie powinno się umiesz-
czać nad wkładem kominkowym, ani w jego pobliżu. Oprócz ważnych 
aspektów technicznych, które zabraniają na takiego typu rozwiązania, 
kominek powinien posiadać swoją własną przestrzeń, która nie będzie 
się kłóciła i konkurowała z innymi elementami codziennego użytku.
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Modne kominki w nadchodzącym 
sezonie

Artykuł promocyjny

Kominek w wielu domach jest 
jednym z najważniejszych 
elementów wystroju salonu. 
Jako część wizualna składają 
się na niego dwa elementy: 
wkład kominkowy oraz jego 
obudowa. Wybór kształtu 
i rozmiaru pierwszego 
wpływa na decyzje dotyczące 
elementów wykończeniowych, 
czyli obudowy.

Wkład powietrzny Blanka 910

Wkład powietrzny Ala Wkład powietrzny Zuzia BS prawa w ramie z forniru
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Odpowiedni kształt...
To jakie kształt wybierzemy zależy poniekąd od umiejscowie-
nia kominka. Na dużych, płaskich ścianach elegancko wyglą-
dają wkłady o szerokich, panoramicznych frontach, często do-
datkowo wyposażane w ozdobną szybę. Rzadziej umieszczane 
są kominki z podwójnym lub potrójnym przeszkleniem. Te roz-
wiązania są wybierane w przypadku łączenia dwóch przestrze-
ni, np. salonu i jadalni czy kuchni. Jeżeli nasz salon jest mały 
i żadne z rozwiązań nie jest u nas możliwe, wybierzmy komi-
nek z frontem pionowym. 
Ostatnio, najmodniejszymi rozwiązaniami są kominki wyko-
nane ze stali. Materiał ten jest bardziej plastyczny, a wkłady 
z niego wykonane mają nowocześniejsze kształty. 
Uwaga! Stal jest wykorzystywana zarówno we wkładach z płasz-
czem wodnym, jak i tradycyjnych powietrznych. Dzięki temu, 
nie jesteśmy w stanie odróżnić wizualnie czy dany kominek jest 
tradycyjnym, czy wodnym rozwiązaniem. Tym samym obala-
my mit, że kominek z płaszczem wodnym to bardziej mały ko-
cioł nie nadający się do salonu. W rzeczywistości, to taka sama 
ozdoba, jak tradycyjne rozwiązanie.

W co „ubrać” kominek?
Jeżeli wybór wkładu kominkowego jest już za nami, pozostaje 
tylko decyzja jak go obudujemy. Modny obecnie minimalizm 
można osiągnąć na kilka sposobów. Jednym z nich jest proste 
zabudowanie wkładu, bez żadnych elementów dekoracyjnych. 
W tym wypadku swoistymi ozdobami będą kratki kominkowe, 
umieszczone niedaleko paleniska. Ich obecność jest konieczna 
do zapewnienia właściwej pracy urządzenia. Innym, bardziej 
dekoracyjnym rozwiązaniem mogą być ramy portalowe wyko-
nane z różnych materiałów. I tu wybór należy od nas. Możemy 
zdecydować się na ramy z forniru, które dzięki bogatej ofer-
cie kolorystycznej da się dopasować do każdego rodzaju me-
bli. Jeżeli preferujemy wykończenie z kamienia, tu również 
ogromna ilość dostępnych na rynku marmurów, granitów i in-
nych może upiększyć nasze wnętrze. Najbardziej nowoczesny-
mi ramami są modele wykonane ze stali, gładkiej, szlifowanej 
lub zdobionej. Zaletami takich rozwiązań jest nie tylko łatwość 
ich montażu, ale także późniejsza możliwość zmiany. Jeżeli po 
dwóch czy trzech latach zapragniemy zmienić trochę nasz sa-
lon, nie musimy przebudowywać całego kominka. Wystarczy 
demontaż ramy, a w jej miejsce wstawienie nowej obudowy.
Wykończenie zależy tak naprawdę od dwóch elementów. 
Pierwszy z nich to zasobności naszego portfela, a drugi to na-
sza wyobraźnia. I tak naprawdę w dużej mierze to ta ostat-
nia decyduje, czy nasz kominek będzie modny w tym i kolej-
nym sezonie.
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Wkład powietrzny Wiktor w ramie EGO forest brown

Wkład z płaszczem wodnym Eryk 10 pryzma w ramie stalowej

Wkład z płaszczem wodnym Maja 12 panorama w ramie z forniru
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