CONSUM RESPONSABLE

Descomptes del 5% a Estètica Sandra

Estalvi energètic

Rentadores i assecadores
ballar en excés el motor de la rentadora. No hem de
superar la quantitat de sabó recomanat pels fabri
cants. Els detergents líquids fan treballar menys les
rentadores.

La rentadora representa el 5% de la despesa energètica
de la llar, i només la supera el frigorífic i la televisió.
Un ús racional i adequat d’aquest electrodomèstic ens
pot aportar una important reducció del consum d’ener
gia, aigua i detergents.
En primer lloc, ens assegurarem que la rentadora que
adquirim s’ajusta a les nostres necessitats pel que fa a
capacitat i funcions. També comprovarem l’etiquetatge
específic per a veure la categoria d’eficiència energètica
a què pertany l’aparell que volem adquirir.

NOUS AVANTATGES

•

L’assecadora consumeix molta energia. Una rentado
ra amb un centrifugat potent pot evitar-ne l’ús. Limi
tarem el recurs a l’assecadora als casos d’urgència i
estrictament necessaris.

•

Un bon manteniment de la rentadora, amb especial
atenció al filtre i l’orifici de ventilació, millora el ren
diment i allarga la vida útil de l’aparell.

Estètica Sandra ofereix als socis de Cooperativa
70 un 5% de descompte en les depilacions làser
(amb una prova gratuïta), tractaments spa (com
algoteràpia, cacaoteràpia, pedres calentes, vinoteràpia, te verd) i ungles de porcellana, ungles de gel i tractament d’ungles mossegades.

Estètica Sandra
Buenos Aires, 42
08140 Caldes de Montbui
93 865 13 63
649 44 63 28

Els electrodomèstics estan agrupats en categories que
van de la lletra A a la G, lletres amb què s’expressa un
grau creixent de consum energètic a igualtat
d’ús i prestacions.
Criteris ecològics
Una vegada ja hem adquirit la rentadora ade
quada, cal fer la bugada amb criteris ecolò
gics i d’estalvi energètic:
•

Omplirem la rentadora al màxim de la
seva capacitat òptima, però sense excedirla, procurant no superar els 4 ó 5 quilos
de roba.

•

Evitarem tant com puguem les tempera
tures altes de rentat, prioritzant els pro
grames de baixa temperatura. Entre el
80% i el 85% de l’energia que consumeix
una rentadora es fa servir per a escalfar
l’aigua. El cicle de rentat a 90º consumeix
gairebé el doble d’energia que el de 60º.

•

Separarem la roba més bruta per rentar-la
a banda i un tractament previ de les ta
ques ens permetrà l’ús de programes de
rentat curts i econòmics, que estalvien ai
gua i energia.

•
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Dosificarem adequadament el detergent.
Un excés d’aquests productes representa
un abocament innecessari al medi i fa tre

10% de descompte en tots
els productes d’Òptica Tibau
Òptica Tibau ofereix als socis de Cooperativa
70 un 10% de descompte en tots els productes
que aquest establiment ofereix al públic.
A més, aquest tracte exclusiu per als socis de
Cooperativa 70 coincideix amb l’oferta especial
de Natural Òptics, que, en determinades referències, per la compra d’unes ulleres graduades
en donen unes altres de regal*.

Òptica Tibau
Pl. Església, 5
Caldes de Montbui
93 862 62 23

Òptica Tibau
Av. Catalunya, 207
Palau Solità i Plegamans
93 864 94 71

* Consulteu condicions de la promoció a l’establiment
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