
Strojní my   nádobí Solid
oslnivé výsledky - efek  vní a bezpe ný provoz



Zákazníci považují hygienu za d ležit jší faktor 
než výb r jídel, pom r ceny a hodnoty nebo kvalitu 
obsluhy*

Hygienicky isté a lesknoucí se nádobí je základním

cílem úsp šného strojního my   nádobí.  

Klí ové faktory: 

 Zajišt ní spolehlivých výsledk  prvního

 my  , tj. bez opakovaného my

 Vzr stající náklady na vodu, energie a zpracování odpad

 Prostoje a neplánované výdaje za opravy

 zp sobené poruchami stroj

 Zajišt ní efek  vního provozu, zejména ve špi kách

 Vytvo ení bezpe ného pracovního prost edí

Skute n  máte as

ešit problémy

s my kou a neustále 

kontrolovat správnost 

mycích postup ?

* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

VYSOKÉ
Rostoucí fi nan ní a asové inves  ce

Obvyklý provoz 

my ky nádobí

NÍZKÉ
as

lidí íká, že špinavé nádobí
by nega  vn  ovlivnilo jejich

prožitek z jídla*

Prostoje zp sobené poruchami za ízení  mohou 

ochromit provoz a být nákladné.

Horší výsledky, bezpe nost a efek  vita



Nedostate ná pozornost v novaná provozu my ky
m že zp sobit nekvalitní my   a další výdaje

MY KY NÁDOBÍ SE PODÍLEJÍ NA CELKOVÉ 

SPOT EB  VODY V RESTAURACÍCH AŽ 30%

Pr m rné rozd lení náklad  p i strojním my   nádobí:

Personál

52%

Nep ímé

20%
Energie 
a voda

13%

Chemické
p ípravky

5%

Obnova 
nádobí

10%

Nej ast jší p í iny nutnos   opakovaného my   a r stu náklad :

 Nedostate né odstran ní zbytk , oplach a špatn  uložené nádobí

 Nevy ešené problémy s my kou, jako nap ., ucpané 

i chyb jící trysky

 Chyb jící mycí nebo oplachový p ípravek

Víte, že...

...mycí p ípravky se na celkových 
nákladech na my   nádobí

podílejí pouze 5% ?

...poloprázdný nebo špatn  napln ný

koš m že ZDVOJNÁSOBIT
celkové náklady na my   nádobí ?



PROTOŽE VÁŠ 

AS JE CENNÝ,

ECOLAB VÁM 

POMÁHÁ 

SOUST EDIT SE 

NA TO, CO UMÍTE 

NEJLÉPE

Ecolab Vám pom že zajis  t spolehlivé a op  mální 
výsledky my   nádobí

Snížení celkových náklad  na my   nádobí a zajišt ní

vysoce kvalitních výsledk  závisí na p   faktorech:

  postupy

  chemické p ípravky

as

  teplota

  mechanické p sobení

Dodavatelé mycích p ípravk  se zam ují obvykle pouze na jeden faktor, a to chemikálie, avšak pro zvýšení 

efek  vity provozu je nezbytné komplexní zohledn ní všech p   faktor .

SPRÁVNÝ
produkt

SPRÁVNÉ 
dávkování

SPRÁVNÉ 
postupy

SPRÁVNÉ
výsledky

+ =+

Komplexní p ístup spole nos   Ecolab
Spole nost Ecolab má pod kontrolou všech p t faktor .

Naši vysoce kvalifi kovaní odborní poradci pomáhají vašim 

zam stnanc m dosáhnout efek  vních výsledk  a snížit náklady.

Ecolab spolehliv  zaru uje

 bezpe né, efek  vní a dokonalé výsledky my

 kontrolu náklad



Snadná p eprava

lehké 4,5 kg kapsle

 … ú innost je d ležitá      

Komplexní sor  ment vysoce ú inných 

produkt  pro všechny tvrdos   vody

Produkty šetrné v i kovovému nádobí

Jedna 4,5 kg kapsle nahradí 15 l tradi ního

mycího p ípravku 

100% vyprázdn ní kapsle

Úspora skladových prostor

 . . . bezpe nost je d ležitá             

Ergonomická manipulace

o 90 % menší fyzická zát ž

100% uzav ený systém

menší riziko poleptání nebo uklouznu

VÍTE, ŽE…
…mycí p ípravky ve form  rozpustného bloku šet í až 90 % t lesné námahy?

*

* Výsledek srovnávací studie „Liquid  vs. Solid  Products“, kterou provedla spole nost Ecolab a Ins  tut pro bezpe nost práce (IFA/ St. Augus  n, N mecko)

=

*Na základ  rozsáhlých test  s p ípravkem Solid Power XL v m kké vod  ve srovnání s tekutým mycím p ípravkem Ecolab pro m kkou vodu

Více než 50 000 linek na my   nádobí v Evrop
využívá technologii Ecolab Solid, protože …  
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�100% bezpe ný systém

bez manipulace s kapalným koncentrátem 

–  menší riziko poleptání nebo uklouznu



... ochrana životního prost edí je d ležitá

Dávkování 
Ecolab
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materiálu*

Vyjd te vst íc požadavk m zákazník  na využívání 

technologií šetrn jších v i životnímu prost edí:

nižší nároky
na dopravu*

výsledky na první umy
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ekologické ešení

Solid Clean 
S, M a H 

Programovatelné dávkovací za ízení umož uje nastavit 
dávkování p ípravk  podle skute né pot eby, 
a šet í tak chemikálie

Komplexní ada produkt  s ekologickým 
ozna ením Nordic Swan. P ípravky 
neobsahují NTA, EDTA, fosfáty ani chlór.

Úspora 
p ípravku Ecolab 

* Na základ  rozsáhlých test  s p ípravkem Solid Power XL v m kké vod

o
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... pravidelný servis a školení jsou d ležité

Odborní poradci spole nos   Ecolab 

p i pravidelných servisních prohlídkách 

spolupracují s Vašimi týmy, aby vždy:

 dodržovali správné postupy

 používali správné produkty

 dosahovali správných výsledk

Produkty a systémy Ecolab na celém 

sv t  denn  hygienicky umyjí 

250 milion  kus  p íbor , sklenic, 

hrní k , misek a talí .

 Servisní prohlídky zaznamenávají pracovníci Ecolab na PC

 Kontrolují a monitorují se kri  cké body procesu

 Školení na pracoviš   usnad uje ešení problém

 Souhrnné zprávy obsahují výsledky pozorování 

 a p ijatá opat ení

„Produkty  Ecolab používáme již 6 m síc  a s pomocí našeho 

poradce spole nos   Ecolab se nám z  hlediska istoty 

poda ilo dosáhnout zlepšení ve všech odd leních.”

vedoucí nákupního odd lení, Southcrest Manor Hotel, UK



K BEZPE NÉMU
MYTÍ NÁDOBÍ

K ÚSPO E
ENERGIÍ

K ÚSPO E
VODY

KE SNIŽOVÁNÍ 
OBJEMU ODPAD

Sv tová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Rich  str. 7
CH-8304 Wallisellen

eská republika
Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
tel.: 543 518 250, fax: 543 518 299
e-mail: o   ce.brno@ecolab.com
www.ecolabcz.cz

www.ecolab.com
© 2011 Ecolab USA Inc. All rights reserved.
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Spole nost Ecolab zaujímá vedoucí postavení v oblas

vývoje produkt  a služeb, které pomáhají chránit 

sv tové p írodní zdroje a sou asn  zajiš ují vysokou 

efek  vitu technologických postup . Uplat ujeme

komplexní p ístup, který omezuje celkový vliv 

na životní prost edí – od výroby p es aplikaci

až po likvidaci. 

V souladu s naším komplexním p ístupem

dbáme na to, aby naše ešení a programy p ispívaly:


