HOTELE
I RESTAURACJE

Orwak
Polska
prowadzi
sprzedaż,
montaż i serwis szerokiej gamy pras,
belownic i kompaktorów oraz materiałów
eksploatacyjnych
do
efektywnego
i rentownego gospodarowania odpadami.
Eksperci, przedstawiciele i partnerzy Orwak
Polska są dostępni w ośrodkach serwisowodystrybucyjnych ORWAK w całej Polsce.
Dział Serwisu od ponad dwudziestu lat
dba o niezawodność urządzeń w Polsce.
Zapewniamy naszym klientom wsparcie
w ramach asysty telefonicznej oraz
dostosowany do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań plan przeglądów okresowych.
W przypadku braku możliwości usunięcia
usterki
zdalnie,
maksymalny
czas
oczekiwania na przyjazd technika od
dokonania zgłoszenia wynosi 48 godzin.
ORWAK jest światowym liderem w branży gospodarki
odpadami, w zakresie produkcji i dystrybucji systemów
do sortowania, prasowania i belowania odpadów. Oferta
obejmuje szereg belownic, pras brykietujących oraz
kompaktorów zapewniających
prowadzenie systemu
gospodarki
odpadami,
surowcami
wtórnymi
oraz
opakowaniami zwrotnymi w sposób efektywny i dochodowy.
Ideą prowadzonej działalności jest wzrost wartości zbieranych
materiałów recyklingowych i redukcja kosztów ich logistyki.

Mniej znaczy więcej. Nadajemy wartość odpadom.
Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Felsztyńskiego 50
93-582 Łódź, Polska
Tel: +48 4264 8791 7
Fax: +48 4264 8218 5
E-mail: info.lodz@orwak.com
www.orwakpolska.pl

OSZCZĘDZAJ CZAS, PRZESTRZEŃ
I KOSZTY Z ROZWIĄZANIAMI ORWAK
Jednym z głównych priorytetów hoteli i restauracji jest czystość i atrakcyjny wygląd dla gości. Kluczowym czynnikiem
jest zatem skuteczna gospodarka odpadami. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego systemu gospodarki
odpadami.
Warto uczynić z gospodarki odpadami rentowny proces oszczędzający przestrzeń, czas i koszty hotelu lub restauracji.
Systemy prasujące ORWAK, zainstalowane w kluczowych miejscach, pozwalają błyskawiczne ograniczyć objętość
odpadów oraz zmniejszają liczbę transportów wewnętrznych. Wydajna gospodarka odpadami zapewnia wysoką
higienę oraz schludny, a tym samym atrakcyjny dla gości wygląd hotelu lub restauracji.

HIGIENA TO PODSTAWA
W branży hotelarskiej i restauracyjnej wymagane jest
zachowanie wysokiej higieny. Dotyczy to nie tylko pracowników,
ale również wykorzystywanych maszyn i wyposażenia
dodatkowego. Nowoczesne wzornictwo i konstrukcja
systemów ORWAK zapewniają łatwe czyszczenie i konserwację.
Gospodarka odpadami jeszcze nigdy nie była taka czysta!

• Wysokie zagęszczenie odpadów > Mniej transportów >
Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów
• Sortowanie > Mniejsze ilości składowanych odpadów >
Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów
Systemy belujące ORWAK to inwestycja, która się opłaca!

PRASOWANIE OZNACZA DOCHÓD
Ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem
odpadów jest pożądane w każdym hotelu i restauracji.
ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć wydatki, ale również tworzy
nowe źródło dochodu:
• Sortowanie u źródła > Wyższa wartość odpadów dla recyklingu > Dochód z surowców wtórnych

CENTRALNA CZY ROZPROSZONA
GOSPODARKA ODPADAMI? I JEDNO I
DRUGIE
W pokojach hotelowych, pomieszczeniach restauracyjnych,
barach, ogródkach, korytarzach, okolicach basenu, holu i kuchni
dochodzi do szybkiego nagromadzenia odpadów. Mogą one
być prasowane bezpośrednio w miejscu ich powstawania lub po
przetransportowaniu prasowane w centralnym, przeznaczonym do
tego miejscu. Możliwa jest również kombinacja obu powyższych
rozwiązań.

WIĘCEJ MIEJSCA
Rozwiązania ORWAK błyskawicznie ograniczają objętość odpadów
zapobiegając ich składowaniu. Bele o wysokim zagęszczeniu
wymagają znacznie mniej przestrzeni magazynowej niż stosy
odpadów składowanych luzem. Dodatkowo rozwiązania ORWAK
same w sobie oszczędzają cenną przestrzeń, dzięki niewielkiej
powierzchni podłogi potrzebnej do ich instalacji.

WIELE MOŻLIWOŚCI PRASOWANIA

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Dzięki rozwiązaniom ORWAK personel nie musi tracić cennych
minut na cięcie i ręczne ugniatanie pudełek oraz problematyczną
obsługę urządzenia prasującego. Jego działanie jest konfigurowalne
z poziomu użytkownika, aby jak najlepiej dopasować się do systemu
pracy i możliwości obiektu. Skrócenie czasu spędzanego przez
pracowników na gospodarce odpadami oznacza więcej czasu
poświęcanego na kluczowe czynności w hotelu lub restauracji.

Solidne systemy ORWAK pozwalają na efektywne prasowanie
różnego typu odpadów, takich jak tekturowe pudła, opakowania
papierowe, różnego rodzaju worki, folia, szkło i puszki po żywności.
Sortowanie odpadów u źródła ułatwiają belownice wielokomorowe,
prasujące odpady dla potrzeb recyklingu lub składowania.
Zapewniają one zagospodarowanie zarówno odpadów suchych,
jak i wilgotnych odpadów stałych.

ŁATWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA
W
hotelach i restauracjach systemy gospodarki odpadami
są obsługiwane przez personel rotacyjny. Wspólną cechą wszystkich
urządzeń ORWAK jest ich bezpieczeństwo i łatwość obsługi.
Pozwala to na szybkie przyswojenie zasad działania belownicy
przez nowych pracowników, którzy w pełni mogą polegać
na bezpiecznej i płynnej pracy systemu.

URZĄDZENIA ORWAK - WYDAJNE ROZWIĄZANIA ZE SMAKIEM
Już w 2008 roku belownica ORWAK
COMPACT 3100 została zainstalowana
w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach,
którego powstanie datuje się na XV wiek.
„Belownicy
ORWAK
używamy
do
prasowania
zmieszanych
odpadów
gromadzonych w workach, m.in. puszek
aluminiowych, kartoników po napojach,
niewielkich
odpadów
drewnianych.
Ich belowanie pozwoliło na znaczną
redukcję objętości i zmniejszenie liczby
użytkowanych pojemników 1100 l z 5 do
3 sztuk. Oceniamy, że redukcja objętości
wynosi 50-70%. Wpłynęło to znacząco
na zmniejszenie kosztów związanych
z wywozem odpadów, a prasowanie
pozwala zachować porządek i czystość,
co w przypadku pięciogwiazdkowego
hotelu
jest
niezwykle
ważne.
Model 3100 jest łatwy w obsłudze, a
dostawa, usługi instalacyjne, szkoleniowe
i serwisowe są przeprowadzane na
wysokim, profesjonalnym poziomie” –
Jerzy Wrona, V-ce Prezes Zarządu, Manor
House Sp. z o. o., Pałac Odrowążów w
Chlewiskach.

Belownica ORWAK COMPACT 3110 została
również zainstalowana w restauracji Vapiano,
na Starym Mieście w Sztokholmie. Jest to
popularne miejsce, obsługujące 600-800 gości
dziennie! Orwak 3110 prasuje tam kartonowe
odpady od czasu otwarcia restauracji.
”Nie
stosujemy
żadnych
półproduktów
i przygotowujemy dania od zera, co oznacza,
że prawie wszystkie towary dostarczane są do
restauracji w kartonowych pudłach.”
W pomieszczeniu magazynowym jest bardzo
mało miejsca, zatem prasowanie odpadów w
sposób szybki i wydajny jest kluczowe. Opakowania składają się głównie z kartonu, ale
niektóre zawierają również miękki plastik. Pan
Fagerlund mówi:
”Dzielimy miejsce odbioru towarów z inną firmą
i jest to bardzo małe pomieszczenie. Nie ma
tam przestrzeni na puste pudła. Belownica nas
uratowała. Kluczowy w jej wyborze był rozmiar.
Potrzebowaliśmy małego urządzenia, które będzie
można umieścić w dowolnym miejscu. Belownica
Orwak doskonale wpisała się w otoczenie - jest
niewielka i lekka, a bele, dzięki załączonemu
wózkowi, można łatwo przemieszczać”.

