
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 serwisowo-
dystrybucyjnych 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.

HANDEL 
SPOŻYWCZY

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.
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OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Dzięki rozwiązaniom ORWAK pracownicy nie 
tracą cennych minut na cięcie i ręczne ugniatanie 
pudełek lub kartonów. Z kolei obsługa urządzenia 
prasującego marki ORWAK jest bardzo łatwa.  
Praca prasy lub belownicy jest konfigurowana przez 
użytkownika tak, aby jak najlepiej dopasować się  
do systemu pracy i możliwości sklepu.  
Skrócenie czasu spędzanego przez pracowników 
na gospodarce odpadami oznacza więcej czasu 
poświęcanego na kluczowe czynności w firmie. 

WIELE  MOŻLIWOŚCI 
PRASOWANIA

Ogromne stosy odpadów opakowaniowych mogą 
być wyzwaniem dla każdego sprzedawcy żywności. 
Solidne belownice ORWAK pomogą skutecznie 
uporać się z wieloma różnymi materiałami, tj. 
kartony, opakowania papierowe, torby z odpadów 
ogólnych, folii, lekkie drewniane skrzynki, suchy 
materiał stały i wilgotne odpady organiczne. 
Wielokomorowe prasy ORWAK zapewniają 
sortowanie odpadów u źródła i wytwarzają bele 
odpadów gotowe do recyklingu lub utylizacji.

ŁATWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA 

Istotną i zarazem wspólną cechą charakteryzującą wszystkie 
urządzenia ORWAK jest bezpieczeństwo pracy oraz łatwa  
i wygodna obsługa. Prasy i belownice są obsługiwane najczęściej 
przez  personel sklepu, ale również i przez dostawców lub  klientów. 
Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, 
dzięki czemu zarówno pracownicy i zewnętrzni dostawcy  
po przeszkoleniu z zakresu BHP mogą szybko, łatwo i bezpiecznie 
z nich korzystać.

HIGIENA TO PODSTAWA

W handlu spożywczym wymagane jest zachowanie wysokiego 
standardu higieny. Ma to zasadnicze znaczenie we wszystkich 
etapach działalności i dotyczy nie tylko osób pracujących w 
sklepie, ale również  wykorzystywanych maszyn i wyposażenia 
dodatkowego. Nowoczesne wzornictwo i konstrukcja systemów 
ORWAK zapewniają łatwe czyszczenie i konserwację.

PRASOWANIE OZNACZA DOCHÓD

Ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem 
odpadów jest pożądane przez każdego sprzedawcę żywności. 
ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć wydatki, ale również tworzy 
nowe źródło dochodu:

• Sortowanie u źródła > Wyższa jakość odpadów do recyklingu 
      > Dochód ze sprzedaży surowców wtórnych

• Wysokie zagęszczenie odpadów > Rzadsze opróżnianie 
      kontenerów> Niższe opłaty za transport odpadów

• Sortowanie > Mniejszy wolumen składowanych odpadów  
     > Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów

• Efektywna gospodarka odpadami > Więcej czasu na obsługę  
      klientów i prowadzenie zyskownej sprzedaży

Systemy belujące ORWAK to inwestycja, która się opłaca!

Zbiorcze i jednostkowe opakowania produktów raczej nie odejdą do lamusa - dlatego warto je przekształcić  
w nowe źródło dochodów w prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem żywnością mają 
do czynienia z ciągłym przepływem opakowań. Za pomocą rozwiązań ORWAK można ten przepływ skutecznie  
i efektywnie kontrolować. Zamień gospodarkę odpadami w rentowny proces oszczędzający przestrzeń, czas i koszty 
firmy, a dodatkowo zwiększysz przychód ze sprzedaży surowców wtórnych! Urządzenia ORWAK to niezbędne 
ogniwo znajdujące się na samym początku łańcucha zarządzania odpadami, tuż przy źródle jego powstawania.

KONTROLUJ CZAS, PRZESTRZEŃ 
I KOSZTY Z URZĄDZENIAMI ORWAK

W latach 90. spółka cywilna Zachęta 
prowadziła sprzedaż artykułów 
żywnościowych w sklepie na 
Osiedlu Stalowym. W podobnym 
czasie działała firma Maxi Marten, 
jako jednoosobowa działalność 
gospodarcza, która prowadziła 
podobną działalność. 

W 2000 roku właściciele obydwu 
firm podjęli decyzję o połączeniu  
i prowadzeniu działalności jako  
PPHU Zachęta Z. Kaleta, A. Kaleta Sp. j. 

W 2010 roku Zachęta zdecydowała o 
zakupie belownic ORWAK COMPACT 
3105 i ORWAK COMACT 3110 do 
użytku w 24 sklepach. 

Nie obyło się bez obaw, gdyż co 
najmniej 14 spośród zainstalowanych 
urządzeń miało znaleźć się  
w budynkach mieszkalnych.

Zbigniew Kaleta, wspólnik: 

„Obawialiśmy się, że zastosowanie 
belownic w takich lokalizacjach 
będzie przeszkadzało mieszkańcom 
ze względu na hałas. Nic bardziej 
mylnego! Urządzenia wytwarzają 
hałas porównywalny z tym, 
który powoduje zwykły czajnik.”

Aby w 100% zapewnić wspólników, że 
praca urządzeń nie będzie zakłócała 
spokoju mieszkańców, w październiku 
2010 roku w  sklepie na Osiedlu 
Stalowym ORWAK zainstalował  
w celach testowych belownicę 
ORWAK COMPACT 3105. ”Test potwierdził, że hałas nie  

przeszkadza mieszkańcom bloku. Jak 
dotąd nikt z mieszkańców budynków, 
w których zainstalowano belownice, 
nie wniósł żadnych uwag w tej sprawie. 
Belownice rozwiązały problem braku 
racjonalnej gospodarki odpadami  
w naszej firmie”.

EKOLOGICZNIE, EKONOMICZNIE I CICHO Z BELOWNICĄ ORWAK

WIĘCEJ MIEJSCA!

Handel spożywczy dąży do wykorzystania przestrzeni w optymalny 
i jak najbardziej opłacalny sposób. Oznacza to, że regały sklepowe 
zajmują większość przestrzeni w sklepie. Dlatego tak ważne 
jest usunięcie odpadów z alejek i przejść. Rozwiązania ORWAK 
błyskawicznie ograniczają objętość odpadów zapobiegając 
ich składowaniu w ciągach komunikacyjnych, co zapewnia 
niczym niezakłócone i sprawne przemieszczanie się po sklepie.

Belownice ORWAK bardzo szybko zmniejszają objętość odpadów  
i pozwalają zachować czystość i porządek. Bele o wysokiej 
gęstości potrzebują znacznie mniej miejsca niż stosy odpadów 
sypkich, a małe gabaryty maszyn nie zajmą wiele cennego miejsca.


