Šetřete s konvicí peníze i čas

0,04 kWh

0,17 kWh
1,7 l

0,4 l

1 min.

4 min.
Neplýtvejte svým drahocenným časem ani těžce
vydělanými penězi a ohřívejte si jen tolik vody, kolik
právě potřebujete.

73 g

17 g

Bonus pro vás i planetu za 20 pracovních dní v měsíci
- 2,21 kWh

+ 1 hod.

- 1,12 kg

16 Kč

Nebojte se nevhodnou konvici vyměnit
Moderní konvice umí ohřát i jen malé množství vody.
Bude pravděpodobně úspornější a rychlejší.
Umí regulovat teplotu, což se může hodit.
S rostoucí cenou elektřiny se zaplatí za několik let.
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Klikněte a dozvíte se více
#investujtedoplanety

www.poradme.se

Nejlepší elektřina je ta vaše
Cena silové elektřiny se přehoupla přes 5 Kč
za kWh a její pokles je nepravděpodobný.
Prostor střechy domu se tak dá efektivně
využít a vyrábět si elektřinu, za kterou
nebudete platit.
Největší smysl má vlastní solární elektrárna
s bateriovým úložištěm energie.
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Bonus pro vás i pro planetu za rok

5 000 kWh

o 25 000 Kč

- 2,16 t

vaší elektřiny ročně

méně za elekřinu
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Nová zelená úsporám. Návratnost této
investice je díky tomu cca 7 – 8 let.

Spočítejte si svojí úsporu
#investujtedoplanety

www.novazelenausporam,cz
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Úspory a návratnost jsou kalkulovány podle ceníků dodavatelů
pro malou elektrárnu výkonu 5,5 kWh s baterií 6 kWh.

tis

Vybudovat solární elektrárnu není úplně snadné a je třeba
si předem ověřit podmínky a proveditelnost.
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Energie slunce je zadarmo, Až 50 % nákladů na solární elektrárnu
může zaplatit dotace z programu
jen po ní musíme sáhnout.

Chytrým skladováním proti ztrátám
Potraviny prudce zdražují. I proto je více než
kdy jindy aktuální jimi neplýtvat.
Ale co když něco zbude? Nechceme se
přejídat ani jíst zkažené jídlo.
Možnosti jak našim zásobám prodloužit život
naštěstí jsou. Chce to jen správné vybavení.

Investice do dóz se vyrovná, pokud je použijeme
200x - 300x namísto vakuovací fólie.

Bonus pro vás i pro planetu
Lepší plánování nákupů,
méně zkaženého jídla.
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Dózy pro vakuování potravin. Jsou
dražší než fólie, ale dají se používat
opakovaně.
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Domácí vakuovačka

Vakuování prodlouží trvanlivost
potravin až o 10 dní.
A to je dost času je spotřebovat.
Vyberte si model, který umí
pracovat i s dózami!

Snazší uchování výhodně
nakoupených zásob a omezení
plýtvání jídlem.

#investujtedoplanety

