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Jak ušetřit na topení bez velkých investic?
V současné době masivního zdražování energií se hodí každá rada, jak
ušetřit na topení. Nemusíte investovat desetitisíce a více do dodatečného
zateplení bytu či domu. A ani kvůli úspoře nemusíte chodit doma v
kožichu. Máme pro vás tipy, které vyžadují jen malý nebo žádný zásah do
rozpočtu. Vyzkoušíte je také?

Různé teploty v místnostech
Pro příjemnou teplotu v celé domácnosti není třeba ji vytopit kompletně na 22 °C. Pro každou
místnost se totiž hodí jiná teplota:
Ložnice: 16 – 19 °C
Obývací pokoj a pracovna: 20 – 22 °C
Dětský pokoj: 20 – 22 °C
Koupelna a WC: 22 – 24 °C

Šatna, komora a další místnosti, kde se příliš nezdržujete: 15 – 18 °C
Chodby: 17 – 19 °C
Neobývané místnosti: 14 – 16 °C

Tipy, jak ušetřit na topení
1. Koberec
Podlahy bez koberců jsou jistě moderní a na údržbu jednodušší, chcete-li ale ušetřit za topení,
pořiďte si pár kusových koberců alespoň na zimu. Nezakrytou podlahou totiž může unikat až 10
% tepla. Jako bonus získáte v koberci i protihlukovou izolaci.

2. Venkovní rolety nebo žaluzie
Venkovní stínící technika je skvělý způsob, jak ušetřit za topení v zimě a v létě udržet příjemné
klima v bytě či domě i v těch největších vedrech. Moderní screenové rolety mohou odrážet chlad po
celý den bez toho, abyste museli doma svítit. Speciální tkanina ze skelného vlákna, PVC a polyesteru
je totiž z jedné strany průhledná. Zároveň s úsporou energií dostanete také soukromí před
zvědavými sousedy.

3. Chytré rozložení nábytku
Rozložení nábytku je pro správné proudění tepla také důležité.
Před radiátory by neměl být žádný nábytek ani závěsy.
Naopak vhodné je nábytkem zastavět stěnu, přes kterou může pronikat chlad.
Chytrým řešením, jak zamezit teplu stoupat ke stropu a nechat ho proudit do místnosti, je
instalování poličky nad radiátor.
Má některý z členů rodiny rád spaní ve větším teple, než ostatní? Patrová postel je ideálním
řešením, neboť nahoře je vždy tepleji.

4. Termoizolační folie
Folie odrážející teplo zpět do místnosti se hodí především tam, kde teplo z radiátorů zbytečně uniká
do chladné stěny nebo skrz špatně izolovaná okna. Termoizolační folie se umístí přímo na stěnu za
radiátor a tím zajistí efektivní proudění tepla do obytného prostoru.

5. Těsnění oken a dveří
Netěsnící okna a dveře jsou častou příčinou, proč účet za energie bývá noční můrou. Nejlevnějším
řešením je nalepovací těsnící pásek, který se dá sehnat v každém hobby marketu.

Další tipy, jak ušetřit za topení každý den:
Teplo při vaření a pečení je bonus k výborné a levné domácí kuchyni. Po skončení pečení
nezavírejte troubu, ale nechte zbytkové teplo proudit do místnosti.
Zavírejte dveře do chladnějších místností.
Příjemnou pocitovou teplotu ovlivňuje také vlhkost vzduchu, která by měla být kolem 50 %.
Zvlhčení vzduchu dosáhnete například nádobou s vodou umístěnou na topení.

Na pocitovou teplotu mají vliv i interiérové barvy. Při výběru doplňků proto volte teplejší
odstíny.
Svíčky či aromalampy dokáží nejen navodit příjemnou atmosféru, ale také dodají další teplo
navíc.

