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Podle čeho vybrat lednici
První otázka, kterou byste si
měli položit, zní: pro kolik strávníků lednici 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
(většinou kolem 20 litrů), který
je jejich součástí. Objem osciluje
zhruba mezi 120 a 300 litry, najdou se ale i objemnější.
Oddělený, zvlášť otevíratelný
mrazící a chladící prostor mají
lednice kombinované. Bývají
větší, a pokud zvolíte dvoukompresorové provedení, můžete regulovat výkon lednice a mrazáku
nezávisle na sobě.
Pokud je ale ve vaší domácnosti více strávníků, logicky budete
potřebovat větší objem. Americká lednice je ideálním řešením
pro početnější rodiny s dětmi, jejichž kuchyň nabízí dostatek prostoru.

Americké chladničky jsou většinou dvoudvéřové, zahrnují mrazák a navíc nabízí zajímavé funkce, jako je například ledovač.
Většinou jsou volně stojící, jejich výhodou je stylový design,
již zmíněný větší objem a nadstandardní funkce, nevýhodou
pak vyšší spotřeba 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 provedení je využijete ale také třeba na chatě, či v
kanceláři.
Jistě už jste zahlédli například
označení A+++. Jedná se o označení spotřeby, která je dalším z
velmi důležitých kritérií pro výběr té správné lednice.
Výrobci jsou povinni tyto značky u chladniček uvádět, není to
však to jediné, co její finální spotřebu ovlivňuje.

Velký podíl na spotřebě má
také teplota prostoru okolo lednice, která se nemusí shodovat
s celkovou teplotou v místnosti
a jejíž ideální hodnota 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 proudit vzduch (řeč je samozřejmě o volně stojící variantě). Proto je dobré okolo nechat
dostatečný prostor, konkrétně
3-5 centimetrů vepředu a vzadu,
na bocích pak 1 - 2 centimetry.
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Veřejnou dopravou Vysočiny s novou jízdenkou
- od 1. března 2020 začíná platit nový tarif veřejné dopravy
na Vysočině (regionální autobusy i vlaky)
- cestující zaplatí stejnou cenu za cestu bez ohledu na volbu
dopravního prostředku a dopravce
- dojde k úpravám jízdného, slevy pro studenty
a seniory zůstávají platné
- začíná platit přestupní jízdenka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Od 1. března 2020 dojde u vybraných autobusových spojů
k úpravám návazností a vyladění přestupových intervalů.
U vlakových regionálních spojů k témuž dojde
k 16. březnu 2020.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Děkujeme cestujícím regionální autobusové i vlakové
dopravy, že využívají služeb Veřejné dopravy Vysočiny.
Poznámka:
Veškeré změny a novinky se týkají pouze spojů pod objednávkou Kraje Vysočina.

www.verejnadopravavysociny.cz

