ESETTANULMÁNY
GRANULDISK FEKETEEDÉNY MOSOGATÁS A KEMPINSKI HOTEL CORVINUSBAN BUDAPESTEN

VÍZMEGTAKARÍTÁS:

60 %

HASZNÁLJON
KEVESEBB VIZET!
GYORS ÁTTEKINTÉS
Előtte:
• Medencés kézi mosogatás
• Napi 2 408 liter
vízfogyasztás
Utána
• 60 mosóciklus naponta a
Granule Maxi® modellel
• Csak napi 960 liter
vízfogyasztás
Eredmény:
• 60 % napi vízmegtakarítás
• 528 570 liter éves
vízmegtakarítás
• Javított munkakörülmények
az alkalmazottak számára
és a munkafolyamat jobb
szervezése

A HELYZET ELŐTTE

A HELYZET UTÁNA

Naponta átlagosan 400–600 meleg ételt szolgálnak
fel a szálloda különféle gasztronómiai egységeiben.
A konyhai edények mosogatását egy 3-medencés
mosogatórendszerrel végzik, ami azt jelenti, hogy
az edényeket órákig áztatják, kézzel kaparják, mossák, öblítik, majd bemerítéssel kémiailag fertőtlenítik.
A nyitott csapokból egész idő alatt folyik a víz, nedves, csúszós padlót eredményezve, nem is beszélve
arról, hogy a padlót folyamatosan fel kell mosni. Ez
a folyamat időigényes, és hatalmas mennyiségű vízre,
vegyszerre és a meleg vízhez energiára van szükség.

A Granule Maxi edénymosogató üzembe állításának
pozitív hatásai már a legelső naptól fogva érezhetővé
váltak. A granulátumos technológia lehetővé teszi az
az edények és fazekak gyorsabb visszaszállítását a
szakácsok részére. Például négy darab GN 2/1 edény
elmosható és fertőtleníthető 2 – 6 perc alatt, attól
függően, hogy melyik mosogatási módot választotta.

Mint sok más kereskedelmi konyha, a Kempinski is
küszködik egy általános problémával: nehéz alkalmazottakat találni az egyszerűbb konyhai munkák
elvégzésére, valamint elkerülni a személyzet magas
fluktuációját, amely gátolja a folyamatos üzemet és
ugyanakkor költséges is.

A próbaüzem hatásosnak bizonyult, bebizonyította,
hogy a szállodának nem kell többet a munkaerő miatt aggódnia. A szálloda mostantól egy megbízható
megoldással rendelkezik, amely korlátozott időn
belül képes kezelni nagy mennyiségű edény és serpenyő mosogatását és fertőtlenítését.

A vízfogyasztás 60%-kal csökken az edénymosogatás
területén, ugyanekkor csökken az elektromos áram
és a vegyszer fogyasztás is.

Az élelmezésbiztonsági előírások maradéktalan betartása kulcsfontosságú a vendéglátóiparban, és ha
ezeket figyelmen kívül hagyják, akkor a vállalatok
több ezer eurós büntetések kiszabására is számíthatnak. A GRANULDISK-nek köszönhetően Holzer
séf biztos lehet benne, hogy edényeit és serpenyőit
minden alkalommal megfelelően fertőtlenítik.

VÍZFOGYASZTÁS

(Fekete-edény mosogató/év)

Előtte:
878 970 liter

Utána:
350 400 liter
Költség utána:
186 588 Ft

VÍZMEGTAKARÍTÁS:

60,1%
ENERGIA FOGYASZTÁS*
(Fekete-edény mosogató/év)

„Nagyon lenyűgözött, amikor először hallottam a GRANULDISK-ről. Ez egy olyan
technológia és megoldás, amellyel minden konyhának rendelkeznie kellene, különösen a nagy szállodáknak, éttermeknek és élelmezésipari vállalatoknak. Séfként
különösen fontosnak tartom, hogy az általam kínált ételek ne csak ízletesek, de
egészségesek és élelmiszerbiztonság szempontjából is megfelelőek legyenek. A
GRANULDISK segítségével a legmagasabb higiénia követelmények szerint tudom
elmosogatni és fertőtleníteni edényeimet és serpenyőimet."
Holzer Roland, főszakács

"A GRANULDISK víz, energia és vegyszer
fogyasztás csökkentése nyilvánvaló volt.
A kezelő személyzet egészségesebb, öltözéke tisztább marad, mivel kevesebbet
érintkezik a mosogatóvízzel, vegyszerekkel. Többé nem kell aggódnunk a munkaerő miatt, mivel a mosogatógép képes
elvégezni a munkát. Ami kiemelkedően
fontos még, az a fertőtlenítési képesség a
magas öblítési hőmérsékletnek köszönhetően. Teljesen biztos vagyok benne,
hogy az edények és a serpenyők fertőtlenítése tökéletes, és használatra készen
állnak."
Jakab Krisztina
üzemeltetési vezető

30 617 kWh

Utána:
12 206 kWh

Költség előtte:
1 071 611 Ft

Költség utána:
427 196 Ft

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS:

60,1 %
VEGYSZER FELHASZNÁLÁS
(Fekete-edény mosogató/év)

1 758 liter

Utána:
631 liter

VEGYSZER MEGTAKARÍTÁS:

64,1%
* Számított fogyasztás a vízfelhasználás alapján.

GYŐZZE MEG SAJÁT MAGÁT!

MOSOGASSON ÉLŐBEN
Foglaljon helyet egy élő mosogatási bemutatóra és élvezze a granulátumos
mosogatást. Szkennelje a QR kódot, majd látogasson el a www.granuldisk.com
honlapra, vagy lépjen kapcsolatba a helyi GRANULDISK kereskedővel, ha
további információra van szüksége.

2 PERC

A GRANULDISK edénymosogató gépek az erős granulátum szemcsék®, víz és csekély mennyiségű
vegyszer segítségével mechanikusan tisztítják meg az edényeket és serpenyőket. A granulátum
ütközési ereje, kombinálva a magas hőmérséklettel pár perc alatt higiéniailag tökéletesen tisztára
mossa az edényeket, akár 90%-kal kevesebb vizet, energiát és vegyszert felhasználva, mint
bármilyen más fekete-edény mosogatási rendszer.
Egy okos, fenntartható és gazdaságos megoldás – kiküszöbölve az előmosás szükségességét.
A svéd fejlesztésű GRANULDISK edénymosogató berendezések 1987 óta vannak jelen a nemzetközi
piacon.
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