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Kominek elektryczny Vega 

fot. Optiflame 

 

Intymny klimat w centrum miasta, czyli kominki elektryczne marki Optiflame 

 

Przytulne pomieszczenie oświetlone jedynie blaskiem kominka to dla wielu osób jedna  

z najbardziej romantycznych i relaksujących scenerii. Wciąż jednak wydaje się, że efekt ten można 

osiągnąd jedynie podczas pobytu w drewnianej chacie wśród górskich szczytów. A gdyby tak móc 

rozkoszowad się takim klimatem w domowym zaciszu? To możliwe! Kominki elektryczne Optiflame 

dzięki rozbudowanej ofercie, łatwemu montażowi i szerokim możliwościom instalacyjnym 

pozwalają cieszyd się ognistym efektem w niemal każdym wnętrzu. 

W przeciwieostwie do tradycyjnego paleniska elektryczna propozycja jest bardzo komfortowa  

w obsłudze, nie wymaga specjalnego przygotowania czy poświęcania specjalnej uwagi. Nie musimy 

zawracad sobie głowy odpowiednim systemem wentylacji i odprowadzania spalin, nie będziemy 

musieli zmagad się z sadzą, popiołem i brudem, nie poświęcimy godzin na dokładne czyszczenie. 

Instalacja większości modeli ogranicza się bowiem do wyboru odpowiedniego miejsca z dostępem do 

źródła prądu i oczywiście najlepiej dopasowanego wzornictwa oprawy. 

Elegancki minimalizm 

Marka Optiflame oferuje 

bardzo szeroki wachlarz 

różnorodnych rozwiązao, dzięki 

czemu z łatwością można 

dostosowad odpowiedni model 

do charakteru stylizacji, rodzaju 

wnętrza i potrzeb 

użytkowników. Zarówno 

amatorzy klasycznych 

klimatów, stylu retro, jak i 

zwolennicy nowoczesnych, 

oszczędnych w zdobienia 

propozycji znajdą  

w ofercie kominków Optiflame 

coś dla siebie. Osobom 

poszukującym 

minimalistycznych rozwiązao producent proponuje m.in. kolekcje SP 16 i SP 29. Modele te 

przeznaczone są do montażu ściennego, nadają się do całkowitej zabudowy. Czarna szklana rama 

idealnie komponuje się z całością oprawy. Jeśli zależy nam na ograniczeniu do minimum 

dodatkowych elementów możemy rozważyd wybór panoramicznego kominka Vega, który nie posiada 

zewnętrznej ramy, przez co idealnie wtapia się w ścienną scenerię. Osoby, które lubią często 
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Kominek Elektryczny Vienna 

fot. Optiflame 

zmieniad coś w wystroju wnętrza zapewne zainteresują modele Bizet którego głównym wyróżnikiem 

jest wymienna rama w kolorze czarnym i białym.  

 

Główny punkt wieczoru 

Potrzeby osób zafascynowanych stylem 

retro albo po prostu lubujących się w 

tradycyjnej, masywnej formie spełnią 

kominki z drewnianą obudową lub 

propozycje wbudowane w meble. Tego 

typu rozwiązania potrzebują nieco większej 

przestrzeni niż wersje minimalistyczne, ale 

z zasady to właśnie w takich 

pomieszczeniach najlepiej prezentuje się 

klasyczna estetyka. Modele Vienna i Dante 

marki Optiflame charakteryzują się 

misternymi zdobieniami i ornamentami 

wykonanymi w drewnie koloru 

orzechowego. Dbałośd o detale nadaje im 

wyjątkowego charakteru, który doskonale 

podkreśli klimat całej aranżacji. Rome to 

model, w którym lubują się zwolennicy 

masywniejszych form zaakcentowanych 

ciemniejszą kolorystyką espresso. 

Delikatny połysk dodaje mu wyrazistości, 

podkreślając jednocześnie co w danym 

pomieszczeniu gra pierwsze skrzypce. 

Jednak wśród kominków z obudową marki 

Optiflame znaleźd można również 

propozycje nie mające nic wspólnego z klasycznym wzornictwem – modele te doskonale sprawdzą się 

w nowoczesnych przestrzeniach. Na potrzeby wnętrz, w których z różnych względów nie ma miejsca 

na kominek zamontowany przy ścianie, Optiflame zaproponował rozwiązania narożnikowe. Czasem 

kominek elektryczny wybierany jest również ze względu na jego mobilnośd. Jest to niezaprzeczalna 

przewaga tego typu rozwiązania w porównaniu do tradycyjnego paleniska. Kominki wolnostojące 

umożliwiają przenoszenie z miejsca na miejsce, dzięki czemu jednego dnia możemy cieszyd się 

ognistym  blaskiem w salonie, drugiego natomiast w sypialni. Taką dowolnośd oferuje m.in. 

stylizowany na żeliwny kominek Ritz marki Optiflame. 

Wielofunkcyjne rozwiązania 

Efekt Optiflame zapewnia wyjątkowe przeżycia estetyczne ze względu na doskonałą imitację realnych 

ognistych płomieni. Wrażenie to wzmacnia efekt żarzącego się paleniska. Jednak kominki Optiflame 
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to w wielu przypadkach nie tylko atrakcyjna wizualnie ozdoba, ale również dzięki wbudowanemu 

termowentylatorowi funkcja grzewcza – zupełnie jak przy klasycznych rozwiązaniach. Ponadto marka 

zadbała o maksymalny komfort użytkowania oddając w ręce właścicieli pilot zdalnego sterowania, 

dzięki któremu często nie trzeba wstawad z kanapy, by zmienid rozmiar płomienia czy inne parametry 

ognistego efektu. Ponadto w niektórych modelach możliwy jest dobór zróżnicowanego paleniska – 

nie tylko płonących polan, ale również kamieni ozdobnych czy migoczących szklanych otoczaków. 

Częśd propozycji wzbogacona została o filtr, który oczyszcza powietrze z alergenów, pyłków  

i drobnych zanieczyszczeo. Kominki elektryczne są niezwykle efektownym, a przy tym dośd 

oszczędnym rozwiązaniem – pozwalają cieszyd się blaskiem ognia za kilkanaście groszy za godzinę 

użytkowania. Dodając do tego łatwośd i szybkośd instalacji nie pozostaje nic innego, jak uznad to 

rozwiązanie za idealne w codziennym, zabieganym i oszczędnym życiu. 

Blask ognia ma niezwykłe zdolności relaksacyjne, potrafi zbudowad niesamowity nastrój. Jednak  

w wielu pomieszczeniach montaż prawdziwego kominka jest niemożliwy albo po prostu nieopłacalny 

ze względu na wiele wymogów i zasad, których należy przestrzegad. Elektryczne kominki są niezwykle 

proste w instalacji i obsłudze, a przy tym bardzo bezpieczne, dlatego nadają się np. do pomieszczeo, 

w których przebywają dzieci czy zwierzęta. Szerokie możliwości aranżacyjne i rynkowy wybór dają 

nam przy tym ogromne pole do popisu. 

 
Kominek SP 16: 

 

Typ: Kominek ścienny 

Wymiary (wysokośd x szerokośd x głębokośd): 510 x 1130x 135 mm 

Moc grzewcza: 2kW 

Cena brutto: 2 750, 00 zł 

 

Kominek SP 29: 

 

Typ: Kominek ścienny 

Wymiary (wysokośd x szerokośd x głębokośd): 660 x 885 x 115 mm 

Cena brutto: 2 190, 00 zł 

 
 
Wkład kominkowy Vega: 
 
Typ: Kominek ścienny 
Cena brutto: 4 500 zł 
 

Kominek elektryczny Bizet: 

 

Efekt płonących polan Optiflame 

Typ:  Kominek ścienny 

Wymiary (wysokośd  x szerokośd x głębokośd): 525x560x120 mm 

Moc grzewcza: 2 kW 

Cena brutto: 1090 zł 

 

Kominek elektryczny Dante: 
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Efekt płonących polan Optiflame 

Typ: Kominek + Obudowa 

Moc grzewcza: 1,6 kW 

Cena brutto: 5390, 00 zł 

 

 

Kominek elektryczny Vienna: 

 

Efekt płonących polan Optiflame 

Typ: kominek elektryczny z obudową 

Moc grzewcza: 1,6 kW 

Cena brutto: 5390, 00 zł 

 

 

Kominek elektryczny Rome: 
 
Typ: Kominek z obudową 
Moc grzewcza:  1, 6 kW 
Cena brutto: 2390 zł 
 

Kominek wolnostojący Ritz 

 

Moc grzewcza: 2 kW 

Cena brutto: 599,00 zł 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupa Glen Dimplex powstała w 1973 roku i obecnie jest największą na świecie firmą produkującą elektryczne urządzenia 

grzewcze. Zajmuje ona również uznane miejsce w branży AGD. Glen Dimplex pozostaje w prywatnych rękach i finansuje  

swój ciągły rozwój z własnych środków. Podstawą jej sukcesu jest polityka ciągłych inwestycji w budowanie marek, 

wprowadzanie innowacji w zakresie produktu oraz zapewnianie klientom produktów zgodnych z ich oczekiwaniami. 

Grupa Glen Dimplex stosuje przedsiębiorcze podejście do zarządzania swoimi firmami w wymiarze międzynarodowym, 

unikając jednocześnie biurokratycznego stylu zarządzania. Podstawową filozofią jej działalności jest budowanie silnych, 

energicznych i skutecznych firm, od których oczekuje się pracy zgodnie z najwyższymi standardami wydajności, jakości i 

etyki, przy nacisku kładzionym na potrzeby klienta. 

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. 

Ul. Strzeszyoska 33 

60-479 Poznao 

tel. 61 842 58 05 

www.optiflame.com.pl  

 


