Strojní myơ nádobí Solid
oslnivé výsledky - efekƟvní a bezpeēný provoz

Zákazníci považují hygienu za dƽležitĢjší faktor
než výbĢr jídel, pomĢr ceny a hodnoty nebo kvalitu
obsluhy*
Prostoje zpƽsobené poruchami zaƎízení mohou
ochromit provoz a být nákladné.
VYSOKÉ

Rostoucí finanēní a ēasové invesƟce

Hygienicky ēisté a lesknoucí se nádobí je základním
cílem úspĢšného strojního myơ nádobí.

Klíēové faktory:
ZajištĢní spolehlivých výsledkƽ prvního
myơ, tj. bez opakovaného myơ
Vzrƽstající náklady na vodu, energie a zpracování odpadƽ
Prostoje a neplánované výdaje za opravy
zpƽsobené poruchami strojƽ

Obvyklý provoz
myēky nádobí

ZajištĢní efekƟvního provozu, zejména ve špiēkách
VytvoƎení bezpeēného pracovního prostƎedí

Horší výsledky, bezpeēnost a efekƟvita

NÍZKÉ

as

lidí Ǝíká, že špinavé nádobí
by negaƟvnĢ ovlivnilo jejich
prožitek z jídla*

SkuteēnĢ máte ēas

Ǝešit problémy
s myēkou a neustále

kontrolovat správnost
mycích postupƽ?
* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

Nedostateēná pozornost vĢnovaná provozu myēky
mƽže zpƽsobit nekvalitní myơ a další výdaje

PrƽmĢrné rozdĢlení nákladƽ pƎi strojním myơ nádobí:
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...mycí pƎípravky se na celkových

20%
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Personál
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koš mƽže ZDVOJNÁSOBIT

celkové náklady na myơ nádobí ?

NejēastĢjší pƎíēiny nutnosƟ opakovaného myơ a rƽstu nákladƽ:
Nedostateēné odstranĢní zbytkƽ, oplach a špatnĢ uložené nádobí
NevyƎešené problémy s myēkou, jako napƎ., ucpané
ēi chybĢjící trysky
ChybĢjící mycí nebo oplachový pƎípravek

MYKY NÁDOBÍ SE PODÍLEJÍ NA CELKOVÉ
SPOT\EB VODY V RESTAURACÍCH AŽ
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Ecolab Vám pomƽže zajisƟt spolehlivé a opƟmální
výsledky myơ nádobí
Komplexní pƎístup spoleēnosƟ Ecolab

Snížení celkových nákladƽ na myơ nádobí a zajištĢní
vysoce kvalitních výsledkƽ závisí na pĢƟ faktorech:

Spoleēnost Ecolab má pod kontrolou všech pĢt faktorƽ.
Naši vysoce kvalifikovaní odborní poradci pomáhají vašim

postupy

zamĢstnancƽm dosáhnout efekƟvních výsledkƽ a snížit náklady.

chemické pƎípravky
ēas

Ecolab spolehlivĢ zaruēuje

teplota

bezpeēné, efekƟvní a dokonalé výsledky myơ

mechanické pƽsobení

kontrolu nákladƽ

Dodavatelé mycích pƎípravkƽ se zamĢƎují obvykle pouze na jeden faktor, a to chemikálie, avšak pro zvýšení
efekƟvity provozu je nezbytné komplexní zohlednĢní všech pĢƟ faktorƽ.
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SPRÁVNÉ
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Více než 50 000 linek na myơ nádobí v EvropĢ
využívá technologii Ecolab Solid, protože …
… úēinnost je dƽležitá
Komplexní sorƟment vysoce úēinných
produktƽ pro všechny tvrdosƟ vody
Produkty šetrné vƽēi kovovému nádobí

=

Jedna 4,5 kg kapsle nahradí 15 l tradiēního
mycího pƎípravku
100% vyprázdnĢní kapsle
Úspora skladových prostor

*Na základĢ rozsáhlých testƽ s pƎípravkem Solid Power XL v mĢkké vodĢ ve srovnání s tekutým mycím pƎípravkem Ecolab pro mĢkkou vodu

. . . bezpeēnost je dƽležitá
Snadná pƎeprava
lehké 4,5 kg kapsle

Ergonomická manipulace
o 90 % menší fyzická zátĢž

100% uzavƎený systém
menší riziko poleptání nebo uklouznuơ

100% bezpeēný systém
bez manipulace s kapalným koncentrátem
– menší riziko poleptání nebo uklouznuơ

VÍTE, ŽE…
…mycí pƎípravky ve formĢ rozpustného bloku šetƎí až 90 % tĢlesné námahy?

*

* Výsledek srovnávací studie „Liquid vs. Solid Products“, kterou provedla spoleēnost Ecolab a InsƟtut pro bezpeēnost práce (IFA/ St. AugusƟn, NĢmecko)

... ochrana životního prostƎedí je dƽležitá
VyjdĢte vstƎíc požadavkƽm zákazníkƽ na využívání
technologií šetrnĢjších vƽēi životnímu prostƎedí:
objem balení

o
ménĢ obalového
materiálu*

pƎeprava

o
nižší nároky
na dopravu*

výsledky na první umyơ
Programovatelné dávkovací zaƎízení umožŸuje nastavit
dávkování pƎípravkƽ podle skuteēné potƎeby,
a šetƎí tak chemikálie

spotƎeba mycího pƎípravku
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ekologické Ǝešení
Komplexní Ǝada produktƽ s ekologickým
oznaēením Nordic Swan. PƎípravky
neobsahují NTA, EDTA, fosfáty ani chlór.
* Na základĢ rozsáhlých testƽ s pƎípravkem Solid Power XL v mĢkké vodĢ
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... pravidelný servis a školení jsou dƽležité
Odborní poradci spoleēnosƟ Ecolab
pƎi pravidelných servisních prohlídkách
spolupracují s Vašimi týmy, aby vždy:
dodržovali správné postupy
používali správné produkty
dosahovali správných výsledkƽ

Produkty a systémy Ecolab na celém
svĢtĢ dennĢ hygienicky umyjí
250 milionƽ kusƽ pƎíborƽ, sklenic,
hrníēkƽ, misek a talíƎƽ.

Servisní prohlídky zaznamenávají pracovníci Ecolab na PC
Kontrolují a monitorují se kriƟcké body procesu
Školení na pracovišƟ usnadŸuje Ǝešení problémƽ
Souhrnné zprávy obsahují výsledky pozorování
a pƎijatá opatƎení

„Produkty Ecolab používáme již 6 mĢsícƽ a s pomocí našeho
poradce spoleēnosƟ Ecolab se nám z hlediska ēistoty
podaƎilo dosáhnout zlepšení ve všech oddĢleních.”
vedoucí nákupního oddĢlení, Southcrest Manor Hotel, UK

Spoleēnost Ecolab zaujímá vedoucí postavení v oblasƟ
vývoje produktƽ a služeb, které pomáhají chránit
svĢtové pƎírodní zdroje a souēasnĢ zajišƛují vysokou
efekƟvitu technologických postupƽ. UplatŸujeme
komplexní pƎístup, který omezuje celkový vliv
na životní prostƎedí – od výroby pƎes aplikaci
až po likvidaci.
V souladu s naším komplexním pƎístupem
dbáme na to, aby naše Ǝešení a programy pƎispívaly:
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