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Praha, Listopad 2015 

Energeticky úsporné chladničky pro komerční použití – dobrá a 
dostupná volba  
 
Tisková zpráva projektu ProCold 

Chladící zařízení pro profesionální a obchodní užití, jako jsou skladovací chladničky, 
mrazničky, vinotéky, minibary apod., spotřebovávají velké množství energie. Pokud by se 
používaly nejefektivnější modely, úspora energie a emisí CO2 by se mohla pohybovat 
v rozmezí 30 až 50 %.  Organizace v osmi evropských zemích podporují rozvoj těchto 
chladících zařízení vedením seznamu úsporných modelů a organizací soutěže o 
nejúspornější produkty na evropském trhu.  

ProCold je evropský projekt, který v segmentu profesionálních chladících zařízení 
podporuje rozvoj a zvýšení energetické účinnosti, jako i využívání ekologických chladiv. 
Projekt se týká těchto skupin spotřebičů: chladící nápojové skříně, chladící skladovací 
skříně, chladící pulty, prodejní automaty, mrazící zmrzlinové boxy, vinotéky a minibary. 
Projekt zahrnuje spolupráci s výrobci a prodejci, se společnostmi, které se zabývají výrobou 
a přepravou potravin a nápojů, s hotely, restauracemi a cateringovými službami a stejně 
tak i spolupráci s orgány veřejné správy a zainteresovanými skupinami na národní i 
evropské úrovni. 

Vzhledem k rozdílům ve spotřebě energie mezi jednotlivými modely, které jsou dnes 
dostupné na trhu, bychom za stejných podmínek užívání mohli náhradou za úspornější 
modely očekávat úspory energie v rozsahu 30% až 50%.  Spolu s použitím chladiv šetrných 
ke klimatu, které mají nízký potenciál globálního oteplování, by navíc mohlo být dosaženo 
dalšího pozitivního dopadu na životní prostředí. 

K dosažení těchto úspor je potřeba cílené podpory, jelikož profesionální a komerční trhy 
mají svá specifika. Projekt ProCold je založen na přímém kontaktu s různými zájmovými 
skupinami, s cílem zvýšení tržního podílu chladících výrobků, které jsou energeticky 
úsporné. Proto jsou energeticky nejefektivnější výrobky z každé kategorie uváděny na 
stránce www.topten.eu a www.uspornespotrebice.cz.  

Pro další zviditelnění energeticky úsporných produktů partneři projektu navíc organizují 
soutěž, kde budou výrobci vyzváni k prezentaci svých nejúčinnějších výrobků v pěti 
kategoriích. Více informací o soutěži lze nalézt na adrese www.topten.eu/pro-cold. 
Oficiální oznámení je plánované na 16. prosince 2015. 
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Projekt „ProCold“ 

Projekt ProCold obdržel podporu z programu Horizont 2020 – rámcový program EU pro 
výzkum a inovace podle smlouvy o poskytnutí dotace č. 649293. Veškerou odpovědnost za 
obsah tohoto dokumentu nesou autoři textu. Tento text nemusí vyjadřovat názor Evropské 
Unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a Evropská komise nejsou 
zodpovědní za použití uvedených informací. 

Národní koordinátor za Českou republiku je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání 
energie, o.p.s. 

Více informací na www.topten.eu/pro-cold a www.uspornespotrebice.cz 

SEVEn je nezisková konzultační a poradenská společnost, jejímž posláním je ochrana 
životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. 
Zaměřuje se na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního 
využívání energie. Snaží se překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat 
ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v 
praktickém životě v domácnostech. SEVEn je zaměřena na služby a projekty v oblasti 
osvěty šetrného nakládání s energií a rozšiřování informací z oblasti technologie, 
ekonomiky a užití energie a jejího vlivu na životní prostředí. 

Více informací: 
 
Juraj Krivošík, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 
Americká 17, 120 00, Praha 2 
Email: juraj.krivosik@svn.cz  
Web: http://www.uspornespotrebice.cz/komercni-chladnicky/ a www.topten.eu/pro-cold   
Tel.: 224 252 115 
 
 

 
 
 

https://plus.google.com/+UspornespotrebiceCz  
https://www.facebook.com/uspornespotrebice 
https://twitter.com/usporspotrebice 
 

 
 

Projekt ProCold obdržel podporu z programu Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace podle 
smlouvy o poskytnutí dotace č. 649293. Veškerou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou autoři textu. 
Tento text nemusí vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a 
Evropská komise nejsou zodpovědní za použití uvedených informací. 

 

http://www.topten.eu/pro-cold
mailto:juraj.krivosik@svn.cz
http://www.uspornespotrebice.cz/komercni-chladnicky/
http://www.topten.eu/pro-cold
https://plus.google.com/+UspornespotrebiceCz
https://www.facebook.com/uspornespotrebice
https://twitter.com/usporspotrebice

