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První otázka, kterou byste si měli 
položit, zní: pro kolik strávníků led-
nici pořizuji? Obecně platí, že na 
jednoho obyvatele domácnosti je 
potřeba 50-70 litrů objemu lednice a 
zhruba 20 litrů mrazáku.

 Jednodveřové lednice většinou 
nabídnou malý mrazící prostor (vět-
šinou kolem 20 litrů), který je jejich 
součástí. Objem osciluje zhruba 
mezi 120 a 300 litry, najdou se ale i 
objemnější.

 Oddělený, zvlášť otevíratelný mra-
zící a chladící prostor mají lednice 
kombinované. Bývají větší, a pokud 
zvolíte dvoukompresorové provede-
ní, můžete regulovat výkon lednice a 
mrazáku nezávisle na sobě.

Pokud je ale ve vaší domácnosti 
více strávníků, logicky budete potře-
bovat větší objem. Americká ledni-
ce je ideálním řešením pro počet-
nější rodiny s dětmi, jejichž kuchyň 
nabízí dostatek prostoru. Americké 
chladničky jsou většinou dvoudvé-
řové, zahrnují mrazák a navíc nabí-
zí zajímavé funkce, jako je například 
ledovač. Většinou jsou volně stojící, 
jejich výhodou je stylový design, již 
zmíněný větší objem a nadstandard-
ní funkce, nevýhodou pak vyšší spo-
třeba a cena, která se může vyšplhat 
až 40 tisícům.

 Speciální kategorií jsou lednice 
monoklimatické. Nemají mrazák a 
dost často vynikají velkým objemem, 
proto najdou uplatnění v průmyslu, 
či v obchodech. V menším provede-
ní je využijete ale také třeba na chatě, 
či v kanceláři.

Podle čeho vybrat lednici
 Jistě už jste zahlédli například 

označení A+++. Jedná se o označe-
ní spotřeby, která je dalším z velmi 
důležitých kritérií pro výběr té správ-
né lednice. Výrobci jsou povinni tyto 
značky u chladniček uvádět, není to 
však to jediné, co její fi nální spotře-
bu ovlivňuje.

 Velký podíl na spotřebě má také 
teplota prostoru okolo lednice, která 
se nemusí shodovat s celkovou tep-
lotou v místnosti a jejíž ideální hod-
nota je 20 °C. Každý stupeň navíc 
má za důsledek zvýšení spotřeby až 
o 6%.

 A proč se teplota zvyšuje? Stane 
se to zejména v případě, když kolem 
chladničky nemůže dostatečně prou-
dit vzduch (řeč je samozřejmě o vol-
ně stojící variantě). Proto je dob-
ré okolo nechat dostatečný prostor, 
konkrétně 3-5 centimetrů vepředu a 
vzadu, na bocích pak 1 - 2 centimet-
ry. -lm-

Pracovat u počítače v horku není 
nic příjemného. Okno otevřít nelze, 
protože bychom vpustili do místnos-
ti ještě více tepla, ale my se necítíme 
dobře. Jsme unavení, výkon se snižu-
je. Řešením je klimatizace, díky níž 
si můžeme nastavit správnou teplo-
tu a příjemnou vlhkost vzduchu po 
celé léto.

Kdo si vzpomněl na výrazně hor-
ké dny loňského července a srpna, 
možná právě uvažuje o nákupu kli-
matizační jednotky. 

Ta jednoznačně vytvoří komfortní 
prostředí, některé kromě požadova-
ného chladu a odvodu vlhkosti umí i 
topit (na jaře a na podzim s nimi lze 
přitápět). 

Na trhu je mnoho typů klimatizač-
ních jednotek, které se liší výkonem, 
použitím, hlučností a samozřejmě 

cenou. Zorientovat se v nabídce 
můžeme celkem snadno.

O výkonné klimatizaci by měli váž-
ně uvažovat zejména ti, kteří bydlí v 
podkrovním či mezonetovém bytu 
orientovaném převážně na jih. Jim se 
investice do zařízení určitě vyplatí. V 
první řadě se zamyslíme nad tím, co 
od klimatizace vlastně požadujeme.

Kromě chlazení umějí moder-
ní jednotky mnohem více (topit v 
chladných dnech, odvlhčovat, fi ltro-
vat a čistit vzduch) a lze je využívat 
celoročně. Pokud nechceme příliš 
investovat, ale jen přežít pár horkých 
dnů v roce, můžeme si pořídit mobil-
ní jednotku s menším výkonem, kte-
rou zapojíme jen v létě.

Podle vlastních potřeb se pak roz-
hodneme, jaký typ jednotky vybere-
me.  -lm-

Kvalitní klimatizaci 
využijeme celoročně


