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DZIENNIK ELBLĄSKI

WYPOSAŻENIE

Pralka zawsze na dole
Fot. Siemens (2)

Wybierając meble do kuchni,
zwracamy uwagę na ich
design, kolorystykę, jakość
wykonania i zamontowane
mechanizmy, czyli na to,
co decyduje o wyglądzie
i wygodzie użytkowania.
A co ze sprzętem?

Fot. Bosch

w zbiorniczku, który opróżniamy co 2-3 cykle. Jako że
ciepłe powietrze nie jest
wypuszczane na zewnątrz,
a nasze ubrania suszą się w
maksymalnej temperaturze 55 stopni C, możemy
to urządzenie zabudować chociażby w szafie
w przedpokoju. Pamiętaj-

W

ażnym elementem wyposażenia
naszego
mieszkania jest
sprzęt agd. W większości
kuchnie wyposażone są
w piekarnik, płytę grzewczą,
okap, lodówkę, zlew i baterię.
W ostatnich latach standardem stała się zmywarka. Ale
oczywiście to nie wszystko,
gdyż w naszej zabudowie możemy również umieścić pralkę czy pralkosuszarkę.

Ciepłe powietrze
ponownie w użyciu
Dla tradycjonalistów miejscem dla pralki jest łazienka.
Możemy w niej umieścić
również dodatkowe urządzenie — suszarkę. Współczesne suszarki do ubrań to
bardzo inteligentne narzędzia. Proces suszenia zarządzany jest przez sieć połą-

czonych
ze sobą
sensor ó w.
Najważniejsze
jest, aby
proces był
delikatny
dla ubrań,
jak najbardziej efektywny i oszczędny w
wykorzystaniu
energii. — Dzisiejsze suszarki same wiedzą,
kiedy zakończyć suszenie.
Sensory rozpoznają, kiedy w
ubraniach nie ma już wilgoci. Suszarki z technologią active air prowadzą tzw. recykling ciepłego powietrza.
Ciepłe powietrze (ok. 55 stopni C) nie jest wypuszczane na
zewnątrz i służy do ponownego ogrzania zimnego po-

my jednak, aby
wówczas nie zasłaniać wentylatora, który pobiera powietrze –
czyli zostawić uchylone
drzwi. Ważne w użytkowaniu
suszarki jest czyszczenie filtra. — Wybrane suszarki
z systemem self cleaning
same czyszczą swój wymiennik ciepła nawet kilka
razy w ciągu jednego suszenia — wyjaśnia Andrzej Tomasiak. — System air flowsensor poinformuje nas, kiedy filtr wymaga czyszczenia.
Tak naprawdę jest to bardzo
łatwe, gdyż filtr jest dostępny

po wysunięciu górnego panela — dodaje nasz ekspert.

Kupuj z głową
u profesjonalisty
Za pomocą łącznika pralkę
i suszarkę możemy zamontować w pionie, pamiętając,
aby pralka zawsze była na
dole. Dzięki temu zaoszczędzimy miejsce w łazience.
I ostatnia, bardzo ważna
sprawa — kupując agd
w profesjonalnych studiach
kuchennych, możemy liczyć
na fachowe doradztwo,
a w licznych przypadkach na
darmową pięcioletnią gwarancję na sprzęt. kr
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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!
www.atomkuchnie.pl

wietrza. Dzięki temu zużywają nawet 60 proc. mniej
energii niż klasa energetyczna A — wyjaśnia Andrzej Tomasiak, właściciel salonu
mebli kuchennych i agd.

Nie musisz
wykuwać odpływu
Suszarkę możemy zainstalować bez podłączania do
odpływu. Woda zbierana jest
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