
Sezona  
kaminov je zopet tu. Prva asociacija, ko 

zaslišimo besedo kamin, je odvisna od vsakega posameznika. 
Nekateri pomislijo na ogenj, drugi na romantiko … Vsekakor 
je kamin stvar, ki s svojo toplino in romantiko prekaša 
vsak drug kos pohištva. Pomislimo samo na to, kolikokrat 
je omenjen v literaturi ali prizoru iz filmov, o ljubljenju ob 
kaminu v zasneženi zimski noči. Mislim, da ga ni junaka, ki 
bi lahko trdil drugače.

Prvotna funkcija kamina pa je dobro segrevanje prostora. 
Vsak kamin zahteva svoj prostor, primeren dimnik ter odvod 
zraka, cev za dovod ne sme biti manjša od 150 milimetrov. 
Pomeni pa tudi, da more biti v prostoru, v katerem ga imamo, 
vsaj eno okno. Zelo pomembna je tudi podlaga, na katero je 
kamin postavljen. Premer dimnika ne sme biti manjši od 20 
centimetorv, prav tako višina ne sme biti manjša kot 4 metre. 
Najpogostejši kamini lahko ogrejejo približno 200 m2.

Na kaj bo kamin gorel, pa je odvisno od naših želja. Prva 
možnost so seveda drva, ta bodo poleg toplote v naš prostor 
vseekakor prinesla največjo domačnost tudi zaradi vonja. 
Druga možnost je plin. Če pa ste omejeni s prostorom in 
nimate možnosti za postavitev dimnika, je za nas prava 
izbira kamin na bio goriva. Prav ta zadnja možnost je danes 
v velikem porastu, saj so ta zelo priljubljena zaradi dobrega 
dizajna in dejstva, da za postavitev ne potrebujemo veliko 
prostora. 

Cene kaminov so zelo različne. Klasični seveda niso 
poceni, je pa vse odvisno od kvalitete kurišča, izbora zunanje 

V preteklosti je bil ena najpomembnejših 
stvari v vsaki hiši, okoli njega se je zbrala 
vsa družina, klepetala ter preživljala prijetne 
trenutke. Njegova prvotna funkcija je bilo gotovo 
izkoriščanje toplotne energije, dandanes pa je 
predvsem namenjen za popestritev in okrasitev 
prostora. Se sprašujete, o čem govorim?  
O kaminu, seveda.

Dizajnerski 
pripomočki

podobe in dodatne opreme. Prednost pa je v tem, da si lahko 
vsak ustvari kamin po svojih željah in glede na globino žepa.

Dejstva sedaj poznate, na vrsti je izbira pravega kamina 
za vaš prostor in seveda vas. Predvsem se morate odločiti, 
s kakšnim namenom kupujete kamin in kaj od njega 
pričakujete. Če ga kupujete, da boste pred njim preživljali 
večere s svojo drago, boste seveda izbrali drugačnega, kot če 
ga potrebujete zgolj za ogrevanje. Upam, da bo oz. je bil vaš 
razlog prvi in da ste že izkoristili vso romantiko, ki jo lahko 
ponudi ta edinstveni kos interierja. 

Ob kaminu preživljamo romantične večere,  
ki spominjajo na druge čase.
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