
Cauti un semineu care sa iti puna living-ul in lumina? Alege un biosemineu!

   in zilele noastre, visul unei seri petrecute in jurul focului se poate transforma rapid in realitate.
Indiferent de stilul de amenajare pe care l-ai ales pentru casa ta, poți găsi modelul de șemineu
potrivit și convenabil – clasic, contemporan, rustic, impozant, minimalist, ecologic… Cele moderne
sunt deseori cu formate ieșite din tipare, cu cadre din materiale noi și cu configurații uimitoare.
Dacă spatial din camera in care va fi amplasat iți permite, optează pentru un semineu cu
deschidere largă, pentru o vizibilitate cat mai amplă asupra focului.   

   Șemineul modern pune accent pe aspect. Gama materialelor de finisare pentru incadrarea focarului
modern este mult mai mare – se folosesc materiale compozite, plăci lemnoase, metal, plăci din ceramică,
piatră reconstituită, lemn etc. De asemenea, punerea in operă se face mult mai rapid, iar deseori
elementele de placare se livrează in kit, odată cu focarul. Oricat de mult ne place să vorbim de partea de
aspect și de designul șemineului, trebuie să reamintim de fiecare dată și de cos fum. Nu uita niciodată că,
pe langă aspect, trebuie acordată o mare atenție dimensionării coșului de fum, pentru o funcționare
corectă și sigură.  

   O categorie aparte de șeminee moderne o constituie bioșemineele, care funcționează pe bază de alcool
din plante (bioetanol) și nu au nevoie de coș de evacuare, intrucat nu produc fum sau cenușă. Puterea lor
de incălzire este limitată și au mai degrabă alura unor „torțe" cu forme și dimensiuni variate, incadrate
intr-un design sofisticat (focare din sticlă, inserare in blaturi, murale, tip tablouri).  

   Aceste modele de bioșeminee trec dincole de barierele pe care le sțim despre subiectul șeminee. La ce
mă refer? Știi despre clasicul șemineul pe lemne, căruia obligatoriu ii trebuie un coș de fum, că se poate
monta in baie? Sau poți avea pe perete, in loc de tablou, un șemineu pe lemne? Clar nu! Iar bioșemineele
tocmai asta fac. Se pot monta cu ușurință in locuri unde nu te-ai fi gandit că poate sta un șemineu.  

   Indicații pentru arzătorul unui bioșemineu:  

   Arzătorul din interiorul bio-șemineelor este compus din următoarele elemente:     
    -      

     Bazinul arzătorului      
    -      

     Deschizătura de reglaj      
    -      

     Corpul arzătorului      
    -      

     Pentru a inchide și deschide arzătorul, folosiți vergeaua pe care o introduceți in ambele deschizături
pentru a inchide și deschide ușa arzătorului.      
    -      

     inălțimea și intensitatea flăcării este dată de deschizătura ușii in timpul funcționării bio-șemineului.     
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Dacă incă mai aveți nevoie de timp pentru a va alege modelul de focar semineu potrivit casei, vă
sfătuiesc să apelați cu toată increderea la pefoc.ro, și echipa Șeminee Alba, magazinul online specializat
in șeminee. Cand te decizi să achiziționezi un șemineu, indiferent de model, este foarte important să
apelezi la o firmă specializată, care poate să iți ofere toate sfaturile și soluțiile de care ai nevoie, iar la
final să iți ofere o garanție de bună funcționare. De la șeminee pe lemne, șeminee pe gaz, la termoșeminee
care se pot conecta la sistemul de incălzire al casei, la sobă șemineu, focare și multe alte accesorii pentru
construcția șemineelor. Dacă iți dorești un coș de fum eficient și bine montat nu ezita să apelezi tot la
specialiștii pefoc. Cu cele mai bune prețuri, consultanță gratuită, profesioniști in domeniu, transport
gratuit și oferte personalizate, vei fi incantat că ai ales Șeminee Alba impreună cu PEFOC.ro.
   
   

     

Cuvinte cheie: biosemineu  cos de fum  focar semineu
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