
             

 

 

 

De Ziua Mondială a Mediului, Arctic te învaţă să fii ECO 

 

Să fii ECO este mai mult decât un trend, este un mod de viaţă care odată adoptat, te ajută 

atât să trăieşti sănătos cât şi să economiseşti, pe termen lung.  

 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Arctic te ajută să înţelegi mai bine fenomenul ECO şi, pe 

site-ul www.arcticpentrutine.ro, secţiunea Pagina Verde, îţi oferă o serie de sfaturi practice, 

menite să te înveţe să adopţi un stil de viaţă prietenos cu mediul în fiecare zi: 

 

 Beneficiază de un stil de viaţă mai curat, prin reciclarea pungilor de plastic pentru 

împachetat haine sau pentru a aduna resturile din casă! 

 Foloseşte doar becuri economice, consumul lor este cu 80% mai mic decât al celor 

clasice! 

 Deconectează computerul când nu îl foloseşti şi poţi reduce emisiile de CO2 cu 50%! 

 Investeşte în electrocasnice de clasa energetică A+ , mult mai economice! 

 Înlocuieşte electrocasnicele vechi cu electrocasnice de nouă generaţie şi reduci consumul 

de energie cu 50%! 

 Schimbă maşina de spălat veche cu una de generaţie nouă şi reduci consumul de energie 

cu 44% şi consumul de apă cu 62%! 

 Lucrează pe cât posibil la lumină naturală şi economiseşti energie electrică valoroasă, 

protejându-ţi în acelaşi timp ochii! 

 Găseşte un loc mai rece în casă unde să aşezi frigiderul, pentru a diminua consumul 

acestuia! 

 

În încercarea de a sprijini consumatorii să adopte un stil de viaţă responsabil faţă de mediul 

înconjurător, Arctic a lansat o gamă nouă de electrocasnice Arctic TET, cu Tehnologie de 

Economisire pe Termen lung. Gama Arctic TET încorporează soluții tehnologice menite să 

ofere beneficii concrete: economie de energie și apă, rezultate de gătire și spălare mai 

performante, siguranță sporită și confort în utilizare, economie de timp și economie de 

bani. Gama Arctic TET include trei categorii de electrocasnice: aparate frigorifice, mașini de 

spălat rufe, cuptoare și plite incorporabile.  

 

Combinele frigorifice Arctic cu tehnologia TET dispun de funcții noi precum EcoFrostFree, 

sistem de răcire No frost de nouă generație sau EcoLED, funcție de iluminare pe bază de 

LED-uri, Eco Buzz, Eco Breeze, Eco Dual Balance sau MultiFrost zone, care asigură condiții 

optime pentru păstrarea alimentelor preferate și facilitează utilizarea și întreținerea 

frigiderului, oferind astfel un plus de confort, cu un consum redus de energie. Funcția ECO 

LED, de exemplu, care folosește LED-uri pentru iluminarea frigiderului asigură un consum 

energetic de 7 ori mai mic decât iluminarea cu becuri normale.  

 

Pe de altă parte, prin funcțiile și programele speciale  cum sunt EcoDose, dispozitivul mobil 

de dozare a detergentului lichid ori EcoWash, opțiunea de spălare cu apă rece, Aqua Safe, 

Express 14 minute, Bumbac Eco, Culori închise sau Economic 20°, noile mașini de spălat din 

gama Arctic TET garantează un consum optim de apă și energie și oferă alternative de 

spălare adaptate tuturor tipurilor de haine din garderobă, determinând economii substanțiale 

de energie, timp, dar și de bani. Doar prin folosirea opțiunii Eco Wash de spălare cu apă rece, 

consumul mașinii de spălat se poate reduce cu până la 80%.  

 

 

 

 



             

 

 

 

Pe lângă aceste funcţii speciale, electrocasnicele din noua gamă Arctic TET se încadrează în 

clasa de eficienţă energetică A+, garantând performanţe superioare cu un consum redus de 

energie. De exemplu, un aparat frigorific de clasă A+ consumă cu 25% mai puțină energie 

electrică față de un aparat de clasă A, iar o mașină de spălat A+ poate consuma cu până la 

44% mai puțină energie decât produsul din categoria inferioară.  

 

„Dezvoltarea unor produse prietenoase cu mediul a fost dintotdeauna o prioritate pentru 

Arctic fiind parte integrantă din strategia noastră de business. Noua gamă Arctic TET cu 

Tehnologie de Economisire pe Termen Lung se aliniază aceastei direcții. Electrocasnicele  

Arctic TET dispun de o serie de funcții noi, moderne care contribuie la reducerea 

semnificativă a consumului de apă și energie electrică, sprijinind astfel consumatorul să aibă 

un comportament responsabil față de mediul înconjurător. Alegerea unor electrocasnice 

nepoluante este un pas mic, dar important pe care îl putem face fiecare pentru îmbunătățirea 

calității vieții”, a declarat Gabriela Geană, Marketing Manager Arctic.  

 

În acelaşi spirit al responsabilităţi faţă de mediul înconjurător, angajaţi ai Arctic au participat 

de curând la acţiunea de strângere a deşeurilor din zona Bolboci – Padina, desfăşurată în 

cadrul campaniei „Let’s do it Romania”.  

 

 

Pentru mai multe sfaturi practice, intră pe www.arcticpentrutine.ro și învață să fii ECOlogic și 

ECOnom.  

 

 

http://www.arcticpentrutine.ro/

