Vestavné, nebo volně stojící, aneb podle čeho vybírat spotřebiče do vaší kuchyně.
Zeptali jsme se odborného prodejce pana Mareše z kuchyňského studia Kuchyně a interiéry LIVING
s.r.o. v Praze 9, Běchovicích.
Volně stojící, nebo vestavné spotřebiče do kuchyně? Tuto otázku si dnes lidé už moc
nekladou. Sice se to může zdát mnohým divné, tak vestavné spotřebiče, u kterých vidíte převážně jen
čelní pohled, jsou dražší než ty volně stojící. Rozdíl ceny v dnešní době však už není tak velký, a tak
převážně vždy vyhrají v rozhodování vestavné spotřebiče. Jejich design, praktičnost i funkčnost
převyšuje.
Vestavná trouba a varná deska jsou do nově vyrobené kuchyně navrhovány již automaticky,
nevzniká u nich mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem, jako u klasického sporáku. Design tu
hraje velkou roli, stejně jako funkčnost. Trouby mohou být vybaveny katalytickým, nebo pyrolytickým
čištěním, teleskopickými výsuvy a mnoha programy, které se dají navzájem kombinovat. Pokud
vaříme na plynu, můžeme vybírat jak podle rozložení hořáků na ploše, tak i podle funkčnosti (např.
dvojité a trojité hořáky, otočné hořáky Double Face apod.). U sklokeramických desek s dotykovým
ovládáním se dnes zákazník víceméně rozhoduje mezi klasickými varnými zónami tzv. HiLight, nebo
indukčními varnými zónami, které nabízejí optimální řízení spotřeby energie a zkrácení času vaření,
funkce booster pak umožňuje dosáhnout vysoké teploty v extrémně krátkém čase.
U myček nádobí se může zákazník rozhodnout mezi volně stojící myčkou, která může stát
vedle kuchyňské linky a vestavnou myčkou, která esteticky vypadá lépe zakomponovaná do linky, než
v prvním případě. U vestavné myčky pak může být vidět ovládací panel, nebo může být myčka zcela
schovaná za dvířky, kde je ovládací panel integrovaný v čele dvířek.
Nejvíce polemiky se pak vede při koupi chladničky. Stejně jako u myček, tak i chladniček jsou
většinou vnitřní části ať už vybavením, tak i funkčností stejné. Zabudované chladničky pak vytvářejí
v celkovém pohledu na kuchyňskou linku kompaktnější celek a barva dvířek je v designu celé
kuchyňské linky, takže jim dáváme přednost. Volně stojící chladničky se vyrábějí především v barvách
bílá, stříbrná, nebo nerez. Volně stojící chladničky jsou oproti vestavným při stejné výšce o něco
objemnější. Samostatnou kategorií jsou pak dvoudveřové, třídveřové, nebo čtyřdveřové chladničky u
nás známé pod pojmem Americké lednice. Některé se dají vestavět do kuchyňské linky, mají tedy
hloubku 60 cm, jiné mohou stát volně v prostoru. Pokud je řeč o chladničkách, tak máme na mysli i
jejich kombinace s mražením. Pokud se pak budeme zamýšlet nad koupi jakéhokoli spotřebiče, měli
bychom se zaměřit na jeho energetickou třídu. U chladniček pak o to více, neboť pracuje v určitých
cyklech nepřetržitě.
Kromě energetické třídy, se zaměřte u výběrů spotřebičů na třídu účinnosti, praní,
odstřeďování, mytí, nebo sušení. Při koupi se pak podívejte na energetický štítek, který uvádí
charakteristiku spotřebiče, jak vám umožňuje šetřit peníze a respektuje životní prostředí. Pro
názornost je tato spotřeba vyjádřená písmeny A‐G, kdy A je nízká spotřeba a G vysoká spotřeba. Dnes
vídáme i spotřebiče se spotřebou A+, nebo A++, tyto se už moc od sebe neliší a je potřeba tyto údaje
porovnat v hodnotách vyjádřené v kWh/rok a zvážit rozdíl v pořizovací ceně. Nákup spotřebičů je
dobré vždy konzultovat s odborným prodejcem. Kuchyně a interiéry LIVING prodávají své kuchyně
takřka všechny včetně spotřebičů. To svědčí o dobré nabídce a profesionalitě prodejců. Studio LIVING
je certifikovaným prodejcem značek Hotpoint ‐Ariston a Scholtés, Bosch, Siemens a další.
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