
> REMONT TO NIE DLA MNIEREMONT TO NIE DLA MNIE, 
czyli jak kilka drobnych trików mo e
od wie y  nasz kominek
Czasami trudno nam si  zebra  do remontu, a co 

dopiero do realizacji wyzwa  takich jak zmiana 

obudowy wk adu kominkowego. W sezonie grzew-

czym jest to raczej niemo liwe, ale nawet wtedy 

mamy kilka mo liwo ci na „od wie enie” jego wy-

gl du. Jest bowiem kilka „gad etów”, które kosztu-

j  stosunkowo niewiele, a mog  w znacz cy sposób 

upi kszy  kominek oraz miejsce, w którym on si

znajduje. S  to na przyk ad kratki, akcesoria, kosze 

i parawany kominkowe.

W przypadku kratek, mo emy je wymieni  na 

nowy wzór lub kolor, zachowuj c wcze niej wy-

brany rozmiar. Do tego mo emy dobra  akcesoria, 

nazywane tak e przybornikami. Bez nich obs ugi-

wanie wk adu, tj. rozmieszczanie polan czy czysz-

czenie popielnika by oby uci liwe. Czasami akce-

soria uzupe niane s  o kosz, pojemnik lub stojak 

na drewno. Popularne kiedy  kosze z wikliny od-

chodz  powoli do lamusa i s  zast powane inny-

mi, ciekawszymi formami. 

W ich przypadku, mamy znacznie wi kszy wybór 

materia ów wyko czeniowych. Wspominana wcze-

niej stal to tylko jedna z mo liwo ci, z której mo-

emy kupi  „stojak” na drewno. Obecnie popular-

no  zyskuj  tak e niespotykane wcze niej w tych 

produktach materia y, takie jak skóra, pcv, len czy 

filc. Chyba najmniej modnym obecnie, ale wci

spotykanym dodatkiem kominkowym s  ekrany na-

zywane tak e parawanami. Ich popularno  spa-

da wraz ze spadkiem mody na kominki z otwarty-

mi paleniskami.

> MOKRY OPAMOKRY OPA , czyli s ów kilka
o doborze drewna
Drewno, które u ywamy w kominku do ogrzewa-

nia domu powinno pochodzi  od drzew li ciastych, 

np. d b, buk, grab itp. eby dobrze spe nia o swo-

j  funkcj  musi by  sezonowane przez conajmniej 

2 lata. Oznacza to, e poci te drewno powinno by

przechowywane, np. w szopie, pod wiat  lub w in-

nym zadaszonym miejscu, w którym nast puje do-

bra cyrkulacja powietrza. Wilgotno  takiego opa-

u, aby by  on najbardziej efektywny, nie powinna 

przekracza  20%. Po tym okresie i odpowiednim 

miejscu sk adowania mo emy by  pewni,  e maga-

zynowane przez nas drewno doskonale nada si  na 

sezon grzewczy. 

> PO CO TA MIOTE KAPO CO TA MIOTE KA, czyli jak
zadba  o czysto  w kominku równie
w sezonie
Akcesoria, które cz sto stoj  obok kominka to 

zarówno element dekoracyjny, jak i praktyczne 

przybory s u ce do obs ugi wk adu. Miote ka 

i szufelka, pomocne s  przede wszystkim przy 

oczyszczaniu wk adu z popio u. Pogrzebacza u y-

wamy do poruszania i rozgarniania drewna i po-

pio u oraz do udra niania samego rusztu. Szczypce 

umo liwi  nam przeniesienie rozgrzanego drewna.

Ca ym urokiem kominka jest magia ognia, któ-

r  w sobie kryje. eby móc podziwia  gr  p o-

mieni, musimy tak e zadba  o czysto  szyby.

W tym przypadku, nie mo emy stosowa  zwyk ych 

rodków, których u ywamy np. do mycia okien. 

Szyba w kominku nie jest zwyk ym szk em, tylko 

specjaln  ceramik  ogniotrwa , która wymaga 

szczególnej piel gnacji. Dlatego w sezonie grzew-

czym musimy wyposa y  si  tak e w odpowiedni 

p yn. Dzi ki systematycznemu myciu szyby, na pew-

no ka dy wieczór przy kominku b dzie magiczny...
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DOMOWE OGNISKO
modne, ekonomiczne i zawsze czyste
– czyli 3 rzeczy, o których szcz liwy posiadacz kominka nie mo e zapomnie !
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