
CHAPEL PARKET POLSKA  Sp. z o. o.

INFORMACJA PRASOWA 

Jednym z pomysłów na chłodne, długie wieczory jest rozpalony kominek. Ciepło 

ognia przynosi ukojenie, tworzy niepowtarzalny klimat i podnosi walory estetyczne 

wnętrza. Przy jego montażu warto zadbać o każdy szczegół, w tym także 

odpowiednie podłoże. 

Ciepło domowego ogniska

Gdy za oknem pojawia się jesienna lub zimowa aura, często na myśl przychodzi rozpalony 

kominek. Jest to nie tylko doskonały dodatek, który podkreśla wizualnie każde wnętrze. 

Niewątpliwie jego podstawowym atutem jest wydobywające się ciepło. Pełniąc jednocześnie 

funkcje estetyczne, jak i użytkowe, sprawia, że wokół tworzy się wyjątkowy klimat. 

Umieszczenie kominka we wnętrzu powinno odbyć się najlepiej już na etapie projektu. Aby jego 

użytkowanie było prawidłowe, należy pamiętać o kilku ważnych czynnikach. Poza wyborem 

kominka istotna jest lokalizacja, podłączenie do komina, sprawna wentylacja oraz odpowiednie 

podłoże. Ogólne warunki montażu kominka reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

2002 roku. Zasady określają także kwestię podłogi.

W zupełności wystarczy klasyczna wylewka oraz postument o wysokości minimum 15 cm. Przy 

takim wymiarze nie ma obaw o nagrzanie warstwy podłogi. W przypadku piecyków metalowych 

bez nóżek wysokość ta wynosi 30 cm. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby umieszczać kominki 

również we wnętrzach z drewnianymi podłogami. Dla większego bezpieczeństwa można 

zastosować niepalne materiały, którymi chroni się podłogę w najbliższym otoczeniu kominka. 

Kamień, hartowane szkło, czy stal zapobiegną kontaktowi iskier z drewnianą podłogą. Materiały 

takie łatwo utrzymać w czystości. Niektóre z nich (tafle hartowanego szkła) można umieszczać we 

wnętrzu jedynie na okres grzewczy. Wykończenie możemy dostosować wizualnie zarówno do 

samego kominka, jak i całego wnętrza. 



* * *

Chapel Parket – podłogi z własną historią 

www.chapelparket.pl

www.facebook.com/ChapelParketPolska 

Instagram: chapel_parket_polska

Przy produkcji podłóg Chapel Parket stosowany jest olej Floor Service Hardwax Oil, który ma dużą

odporność na ścieranie, działanie wody, wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych i 

mleka. Substancja jest zgodna z normą DIN 68861 1A. Odporność na działanie śliny i potu jest 

zgodna z normą DIN 53160. Olej jest ponadto zgodny z europejską normą EN71 dotyczącą 

zabawek z drewna.
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