ESETTANULMÁNY

GRANULDISK EDÉNYMOSOGATÁS A DANUBIUS GROUP GUNDEL ÉTTERMÉBEN –
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG.

81%

-OS VÍZMEGTAKARÍTÁS

CSAK ADJUNK HOZZÁ
KEVESEBB VIZET
ÖSSZEFOGLALÓ.
Előtte:
• Kézi edénymosás
mosogatókban
• Napi 3679 liter víz használata

Utána:
• Edénymosogatás granulátummal a Granule Flexi®
használatával
• Naponta csupán 700 liter víz
használata

Eredmények:
• 81%-os vízmegtakarítás
• Éves szinten 1 087 179
liternyi víz megtakarítása
• Jobb munkakörülmények a
személyzet számára, és jobb
munkafolyamatok

A HELYZET KORÁBBAN

A HELYZET EZT KÖVETŐEN

A Gundelt a Danubius Hotels Group vezeti és
üzemelteti. Egy csoport, amely saját szállodaláncot hozott létre Magyarországon.

2018 szeptemberében egy Granule Flexi
berendezést telepítettek a Gundel edénymosogató területére, amely az étterem napi
1000 meleg ételének edényeit és serpenyőit
kezelte. A Coninvest csapata és a Granuldisk
képviselői Svédországból egyhetes oktatást
tartottak a mosogatással foglalkozó személyzet számára, akik gyorsan megtanulták, hogyan kell hatékonyan feltölteni és kirakodni a
gépet. A napi melegvíz-fogyasztás drasztikusan, 3679 literről 700 literre csökkent.

A Danubius Group vezérigazgatója, Kovács
Balázs innovációtól fűtve fedezte fel a
Granuldisk Granule Technology™ eljárását.
Miután megnézte a termék rövid ismertetőjét, azonnal komoly lehetőséget látott a
vízpazarlás csökkentésében, és egyúttal a
munkafolyamatok fejlesztésében.

A Granuldisk megoldása a tervnek megfelelően teljesített, és jelentősen csökkentette a
víz, az energia és a vegyi anyagok fogyasztását. Mindezek hatására a Danubius Groupnál
megszületett a döntés 20 gép megvásárlására és telepítésére a szállodáikba országszerte a 2019-es év folyamán.

A Gundel egy jól ismert étterem, amely 125
évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Budapest
szívében. Gazdag kulináris örökségük nemzetközi hírnevet szerzett, és az ország egyik
büszkesége a gasztronómiában. Egy prémium úti cél, ahol hagyományos ételeket és
elegáns magyar konyhaművészetet talál.

A Granuldisk Granule Flexi® termékének
kipróbálása előtt a Danubius kézi edénymosogatással működött, egy 3 medencés mosogatóval, amely a tipikus mosogatási forgatókönyvhöz vezetett: folyamatos vízfolyás,
az edények közt kialakult rendetlenség,
valamint a fazekak és serpenyők áztatása,
illetve súrolása. Ez csúszós, nedves padlót
eredményezett, amely biztonsági kockázatot
jelentett a személyzet számára.
Megkezdődött a próbaüzem, és a csoport
műszaki igazgatója, Végh Máté ezt a
próbaüzemet a Coninvesttel, a Granuldisk
partnerével együttműködve felügyelte. A cél
az volt, hogy megerősítsék és értékeljék az
új megoldás hatékonyságát a régi mosogatási módszerrel szemben. Áramlásmérőket
szereltek fel, és Végh úr naponta ellenőrizte
őket.

VÍZFOGYASZTÁS

(edénymosogatáshoz éves szinten)

Előtte:
1 342 679 liter

Utána:
255 500 liter

Megtakarítás:
2 273 €

81%

Joyce Mattmann (Granuldisk) és
Kertész Mirjam (Coninvest) a Danubius
Group vezérigazgatójával, Kovács
Balázzsal.

-OS VÍZMEGTKARÍTÁS

ENERGIAFOGYASZTÁS*

(edénymosogatáshoz éves szinten)

Előtte:
46 770 kWh

Utána:
11867 kWh

Megtakarítás:
4 367 €

„Az éttermi folyamataink jelentős mértékben javultak, és a személyzet visszajelzései is
pozitívak voltak. A Granuldisk egyedi szolgáltatásai lehetővé tették számunkra, hogy napi
csökkentsük a működési költségeinket. Ez egy megtérülő befektetés. A fenntarthatóság
előmozdításával, a kiadások és a pazarlás csökkentése révén pénzt takarít meg nekünk.
A környezetünknek is segít.
Továbbá ez a nyilvános megítélésünknek is előnyére válik azon versenytársainkkal
szemben, akik nem törekszenek „zöldebbé” válni.
Láttam a próbagép eredményeit a Danubius tulajdonában álló exkluzív Gundel Étteremben,
és felismertem, milyen megtakarítást jelenthet ez a munkaerő és a víz-, illetve energiafogyasztás terén. Nem is beszélve a higiéniáról és a napi időmegtakarításról. A Granuldisk gépei
villámgyorsan működnek, minimális mennyiségű vegyszert használnak, és igen meggyőző a
makulátlan edények látványa is. A próbagép statisztikai adatai ténylegesen megdöbbentették
a Danubius vezetőségét.”

Kovács Balázs vezérigazgató, Danubius Hotellánc

„Hatalmas mennyiségű vizet takarítottunk meg, ami azt jelenti, hogy bölcsen
és felelősen használjuk vízi erőforrásainkat. A 3 medencés mosogató több mint
100 évnyi használat után végre háttérbe
kerülhet. A Granuldisk segítségével
személyzetünk sokkal többre képes sokkal kevesebb idő alatt. Ez egy nagyszerű
eszköz a konyhánkban.”

Végh Máté, az éttermek
műszaki igazgató

75%

-OS ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS

VEGYIANYAG-FOGYASZTÁS
(edénymosogatáshoz éves szinten)

Előtte:
2 014 liter

Utána:
460 liter

Megtakarítás:
982 €

77%
		

-OS VEGYIANYAG
MEGTAKARÍTÁS

*Vízfogyasztásból számított fogyasztás.

GYŐZŐDJÖN MEG MAGA.

TEKINTSE MEG ÉLŐBEN.
Foglaljon ingyenes Live Wash bemutatót, és tapasztalja meg a
Granule LIVE-ot. További információért olvassa be a QR-kódot,
látogasson el a www.granuldisk.com webhelyre, vagy lépjen
kapcsolatba helyi partnerével.

2 perc

A Granuldisk edénymosogató gépek PowerGranules® granulátumot, vizet és egy kis
mennyiségű mosószert használnak az edények és serpenyők mechanikus úton történő
tisztára súrolása érdekében. A kirobbanó teljesítmény magas hőmérséklettel kombinálva percek
alatt higiénikusan mosogat, átlagosan 70%-kal kevesebb vizet, energiát és vegyi anyagot
használva bármely más mosogatási módszerhez képest.
Egy intelligens, fenntartható és gazdaságos megoldás – elkerülve az előmosás
szükségességét.
A Granuldisk edénymosogató gépek svéd innovációk, amelyek 1987 óta vannak jelen a
nemzetközi piacon.
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