Malkas priekšrocības
Uguns ir sakrālais centrs mājvietā - pavards. Pavardam cilvēka mājoklī ir daudzu gadsimtu ilga vēsture. Senie cilvēki ugunij paklanījās,
ar uguni attīrīja, karoja, ugunij atdeva aizgājējus, uz uguns gatavoja ēdienu, ar uguni apsildīja mājokļus. Kamīna uguns cilvēkus ir
piesaistījusi visos laikos.
Arī mūsdienu cilvēki atzīst, ka ugunij piemīt gandrīz vai burvju spēks, liesmiņu dejas skatienu piesaista gandrīz kā magnēts un tajās
dažkārt pat var lūkoties stundām ilgi. Uguns maigā atblāzma rada ideālu gaisotni intīmām sarunām. Pie uguns pulcējas draugi un
ģimenes, lai patērzētu un izsmietos. Veroties degošās liesmās, jūsu iztēle atbrīvojas, lai aizklīstu iedomu tālēs vai gremdētos dvēseles
dziļumos. Uguns vienmēr palīdzēs jums atslēgties no ārpasaules kņadas, sniegs mierinājumu un patvērumu. No krāsniņas vai kamīna
starojošais siltums atgādina saules starus, kas sildot pārņem visu ķermeni, dāvājot jums vasaras sauli. Aukstajos ziemas vakaros, ir tik
labi pārnākt mājās, apstāties pie krāsns un lēni, sildoties berzēt rokas virs uguns. Viens no mazajiem dzīves prieciņiem.
Iespējams, tāpēc kādam ienāca prātā doma izbūvēt virs pavarda dūmvadu, un tādējādi radās kamīns - uguns kurināšanas vieta.
Taču civilizācijas attīstība ar laiku šādu siltuma apgādes risinājumu atbīdīja otrā plānā. Tā vietā nāca centrālapkure, elektroenerģijas
izmantošana, mūsdienīga virtuves tehnika un citi jauninājumi, kas palīdz veidot ērtāku cilvēku straujo dzīves ritmu. Un tomēr, cilvēki, ja
vien iespējas ļauj, mēģina savas mājas vai ārpilsētas īpašumus aprīkot ar senatnīgajām sildītavām, tikai mūsdienīgākā variantā.
Arī mūsdienās nav izdomāta saimnieciski izdevīgāks mājas apsildes veids par malkas apkuri. Izmantojot apkurei malku, jūs ņemat
vadību savās rokās. Kurinot ar malku viss ir daudz saprotamāk. Ar šo malkas klēpi pietiks visai dienai. Kamīnā ielikta pagale ir kā
mērvienība tam, ko esi paņēmis no dabas, lai sagādātu siltumu savai ģimenei. Labi pārdomāta telpu apsildīšana palīdz taupīt enerģiju.
Krāsniņa vai kamīns piesilda un padara mājīgu tieši to istabu, kurā jūs uzturaties, bet neizmantotās paliek vēsas. Vienalga, cik daudz vai
maz jūs maksājat par cita veida apkuri, kurinot ar malku iespējams ietaupīt vismaz 25%. Jūsu mājokļa siltums nekad vairs nebūs
atkarīgs no elektrības tarifiem vai padeves. Pietiek apmaksāt energokompānijas rēķinus!
Tāpat grūti iedomāties ko mājīgāku vēsā vakarā par sprakšķošu malku jūsu kamīnā.Lielās energocentrāles nav nemaz tik uzticamas. Ja
pēkšņi kādas vētras dēļ tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, liela daļa tradicionālo apkures sistēmu kļūst bezjēdzīgas - jaukais
siltumsūknis pieklust, gāzes katls izslēdzas. Vienīgi krāsniņa vai kamīns turpina kurties, pie jums ir silti un mājīgi. Iededziet sveces un
redzēsiet, ka palikt bez elektrības var būt pat jautri!

