
Biokominek, to ekologiczne urz dzenie, które jest zasilane p y-
nem na bazie bioetanolu, nie emituje dymu, nie tworzy popio-
u, nie brudzi. Spalany w nim p yn jest ca kowicie bezwonny. 

Niew tpliwie najwi kszym walorem biokominków jest ich uni-
wersalno , nie wymagaj  pod czenia do komina – to prawdzi-
wy ogie  bez dymu w ka dym wn trzu!

Doskona ym rozwi zaniem s  biokominki wolno stoj ce, ich za-
let  jest mobilno , która w przysz o ci nie ogranicza mo liwo-
ci remontowych. atwo  przenoszenia biokominka sprawia, e

mo e on podró owa  z nami po ca ym domu. Ponadto niektóre 
modele przystosowane s  równie  do tego, by umie ci  je na ta-
rasie, czy balkonie.

Biokominek wolnostoj cy dostarczany jest zazwyczaj w ca o-
ci. Wystarczy tylko go odpakowa  i postawi  w wybranym miej-

scu – lokalizacja zale y od naszej wizji i upodoba .
Na rynku dost pnych jest wiele wzorów biokominków, a produ-

cenci prze cigaj  si  w tworzeniu ró nych form. Spotka  mo emy 
zarówno takie w kszta cie misy, jak i w formie klasycznej kasety 
ze stali nierdzewnej otoczonej taflami szk a, czy te  w obudowie, 
która sprawia, i  przypomina on klasyczny kominek.

Przez lata biokominki ewaluowa y zarówno pod wzgl dem for-
my, funkcjonalno ci, jak i bezpiecze stwa. Bez w tpienia ostatni 
z wymienionych aspektów jest najistotniejszym. Dobrym rozwi -
zaniem jest biokominek wyposa ony w pojemnik z wk adem ab-
sorbuj cym/ch onnym. Pozwala on na znaczne zmniejszenie zu-
ycia bioetanolu, a przede wszystkim wyklucza ryzyko wylania/

rozlania si  paliwa, nawet w razie przypadkowego przewrócenia 
si  u ytkowanego biokominka. Warto zwróci  uwag  na dodat-
kowe certyfikaty, np. znak zgodno ci TÜV. Certyfikat ten jest do-
wodem wysokiej jako ci wyrobu oraz potwierdzeniem, e spe -
nia on obligatoryjne wymagania bezpiecze stwa. Dodatkowo 
znak zgodno ci TÜV gwarantuje, e proces wytwarzania realizo-
wany jest na najwy szym poziomie techniczno-organizacyjnym. 

Mnogo  wzorów sprawia, e ka dy znajdzie rozwi zanie dla sie-
bie, a biokominek wsz dzie b dzie na w a ciwym miejscu! Ch odne 
wieczory lub leniwe popo udnia z biokominkiem pozwol  nam si
wyciszy  i uciec od zgie ku dnia codziennego.
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Coraz cieplejsze dni sk aniaj  nas do te-
go, by szeroko otworzy  drzwi i okna. 
Jednak e wieczór mo e jeszcze nas zasko-
czy  i przywita  nieprzyjemnym ch odem. 
Szukaj c rozwi za  umo liwiaj cych stwo-
rzenie przytulnego ciep a i niezast pionej 
atmosfery pal cego si ywego ognia war-
to rozwa y  zakup biokominka.
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