Τα διαφορετικά είδη ψυκτών νερού που υπάρχουν
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2019 16:27 -

Το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά που υπάρχει και μοναδική πηγή ζωής για
όλους τους ανθρώπους. Συχνά, όμως, λόγω πολλών παραγόντων όπως τα μικρόβια, το
χλώριο και άλλες βλαβερές ουσίες, το νερό που πίνετε καθημερινά από τη βρύση του
σπιτιού σας δεν είναι καθαρό. Αυτό που συνιστάται απαραίτητα είναι η εγκατάσταση ενός
ψύκτη νερού προκειμένου να πίνετε από εδώ και πέρα καθαρό νερό. Ας δούμε πόσοι
διαφορετικοί ψύκτες νερού υπάρχουν ώστε να επιλέξετε αυτόν που ταιριάζει
περισσότερο στις ανάγκες σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας είτε στον επαγγελματικό σας χώρο, ο ψύκτης νερού με
μπουκάλες εμφιαλωμένου νερού είναι μία πολύ καλή επιλογή. Οι ψύκτες αυτοί είναι
ιδιαίτερα εργονομικοί, πληρούν όλα τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και καταναλώνουν αρκετά λιγότερη ενέργεια ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ πιο
αποδοτικοί. Οι ψύκτες αυτοί είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι ώστε η παροχή νερού τους να
βρίσκεται ψηλά, χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε για να βάλετε ένα ποτήρι νερό. Πολλοί
από αυτούς διαθέτουν ειδική υποδοχή για πλαστικά ποτήρια, τα οποία τοποθετούνται με το
στόμιο προς τα κάτω έτσι ώστε να μη χρειάζεται να ακουμπήσετε με τα χέρια σας το
στόμιο των ποτηριών και μολυνθούν από τυχόν μικρόβια που φέρετε. Παράλληλα, όλοι οι
ψύκτες μοντέρνας τεχνολογίας έχουν διπλά καλυμμένες βρύσες, ώστε να μην ακουμπήσετε
το στόμιο από όπου τρέχει το νερό και υπάρξει κίνδυνος μόλυνσης. Οι ψύκτες αυτοί
διαθέτουν ροδάκια για την εύκολη μεταφορά τους όπου τους χρειάζεστε, ενώ παράλληλα
δεν καταλαμβάνουν αρκετό χώρο.
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Εάν οι μπουκάλες νερού σας προβληματίζουν και δε θέλετε να έχετε την έννοια πότε θα
παραγγείλετε καινούριες επειδή τελείωσαν και μείνατε χωρίς νερό, μία πολύ καλή επιλογή
είναι οι ψύκτες νερούδικτύου με φίλτρα. Οι συγκεκριμένοι ψύκτες έχουν και αυτοί
εργονομικό σχεδιασμό, και είναι ιδιαίτερα πρακτικοί σε όποιο χώρο και αν βρίσκεστε.
Διαθέτουν και αυτοί διπλά καλυμμένες βρύσες ώστε να αποφεύγεται από τους
καταναλωτές τυχόν επιμόλυνση του νερού. Επιπλέον, διαθέτουν ειδικό δοχείο για τη
συγκέντρωση του νερού που δεν καταλήγει στο ποτήρι σας, προκειμένου αυτό να μην
σπαταλείται, και μία ένδειξη σας ενημερώνει για το πότε το δοχείο έχει γεμίσει ώστε να το
αδειάσετε.

Εκτός από τους παραπάνω ψύκτες οι οποίοι είναι επιδαπέδιοι, εάν ο χώρος σας δεν σας το
επιτρέπει, μπορείτε να προμηθευτείτε έναν επιτραπέζιο. Η ποιότητα νερού που παρέχει
είναι εξίσου εγγυημένη και εσείς θα απολαμβάνετε κάθε μέρα καθαρό νερό.

Έχοντας ένα ψύκτη στο χώρο σας, θα απολαμβάνετε καθαρό νερό χωρίς έγνοιες, καθώς το
μόνο που θα πρέπει να θυμάστε είναι η αλλαγή των φίλτρων του κάθε έξι μήνες . Επιπλέον,
όλες οι εταιρείες παρέχουν συνεχή τεχνική κάλυψη και εξυπηρέτηση στην περίπτωση που
χρειαστείτεοτιδήποτε σε σχέση με τον ψύκτη σας.
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