
Kominek przebojem wkroczył do naszych do-
mów już kilka lat temu. Stało się tak przede 
wszystkim dlatego, że obok dekoracji i miejsca 
tworzącego atmosferę, to przede wszystkim 
doskonałe urządzenie grzewcze. Od kominka 
oczekujemy ciepła, ale i gwarancji, że korzysta-
nie z niego będzie bezpieczne i ekonomiczne.

Wśród dostępnych na rynku urządzeń, na szczegól-
ną uwagę zasługuje linia wkładów MB. Doskonałe 
parametry techniczne i ich elegancki wygląd sta-

nowią potwierdzenie hasła „z zamiłowania do per-
fekcji”, jakim producent, firma Kratki.pl Marek Bal 
sygnuje linię.

Wkłady dostępne są w 4 modelach o różnej mocy 
nominalnej (10 kW, 13 kW, 15 kW, 17 kW) oraz ga-
barytach. Dostępne z przeszkleniem prostym, pra-
wo- i lewostronnym, a wkrótce również w wersji 
z otwieraniem typu lift-up czyli popularną gilotyną. 
Wkłady w standardzie wyposażone są w pojedyn-
czą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass ma-
lowaną metodą sitodruku, która nadaje kominko-

wi nowoczesny i elegancki wygląd oraz optycznie 
powiększa front wkładu. Wkłady MB wyposażone 
są w dużą komorę spalania, wyłożoną ogniotrwa-
łą ceramiką Acumotte, która dobrze akumuluje 
i oddaje ciepło do otoczenia oraz znacznie pono-
si estetykę paleniska. Jedną z innowacji zastoso-
wanych w linii MB są drzwi wykonane z zamknię-
tego profilu o specjalnej konstrukcji. Dzięki temu 
są one bardzo stabilne i odznaczają się wyjątko-
wą wytrzymałością na naprężenia podczas pracy 
w wysokich temperaturach. Taka konstrukcja oraz 
wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz 
czynią wkłady z linii MB idealnym rozwiązaniem 
do domu z rekuperacją. Wszystkie wkłady z tej se-
rii spełniają również normy BImSchV 2.

Skupiając się na wyborze kominka nie możemy 
jednak zapomnieć o kratkach, które zapewnią od-
powiednią cyrkulację powietrza i sprawią, że cie-
pło będzie przyjemnie rozchodziło się po pomiesz-
czeniu. Jeszcze kilka lat temu kratki kominkowe 
były kojarzone głównie z płaskimi, jednobarwny-
mi formami. Obecnie możemy wybierać wśród 
wielu wzorów, kolorów i kształtów, dlatego każde 
wnętrze znajdzie dla siebie odpowiednią ozdobę. 
Oferta kratek kominkowych jest coraz bogatsza, 
ale trendy pokazują, że we współczesnym komin-
ku tradycyjne kratki wypierane są przez kratki typu 
LUFT lub TUNEL. Ich design znakomicie współgra 
z nowoczesnymi wnętrzami i oszczędnymi w for-
mie zabudowami wkładów kominkowych.

Kominek to obecnie obowiązkowy element każ-
dego salonu. Element, który staje się często cie-
kawą, efektowną dekoracją. I zawsze – nawet do 
minimalistycznych wnętrz – wprowadza ciepły, 
przyjemny klimat. Należy jednak pamiętać, że bę-
dzie on nam służył przez lata, dlatego warto po-
stawić na nowoczesność i innowację.
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MBO 15 BS lewy, kratka LUFT narożna

MBO 15 BS prawy, kratka LUFT narożna
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