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2:10 min*

Se hur mycket du kan spara!
Låt oss räkna på hur mycket du kan spara med en grovdisklösning från 
Granuldisk genom att göra en kalkyl baserad på din förbrukning.  
Skanna koden och boka en konsultation.

Vinn tid

+ Korta program innebär 
tidsbesparing

+ Timkapacitet på upp till  
176 GN 1/1

+ Använd extra tid till mer 
inkomstbringande och 
givande arbetsuppgifter

Vinn säker hygien 

+ Hela diskprocessen styrs och 
kontrolleras av maskinen

+ Mindre risk för att personalen 
gör fel och orsakar dåligt 
diskresultat

+ Övervakade disk- och skölj-
temperaturer, som säkrar 
hygienen i varje program

Få glad personal

+ Ingen blötläggning och 
skrubbning i obekväma 
arbetsställningar vilket 
förebygger arbetsskador

+ Färre tunga lyft - hantera 
godset endast en gång

+ Personalen stannar längre 
med bättre arbetsvillkor

Diska 
hållbart

Granuldisks grovdisklösningar kombinerar 
PowerGranules, med högt tryck och en liten 
mängd diskmedel för en effektiv mekanisk 
skrubbeffekt, och hygienen säkras med hjälp 
av höga temperaturer. 

I genomsnitt används 70 % mindre vatten, 
energi och kemikalier än andra diskmetoder.

Hållbar diskning innebär att du säkerställer din personals 
hälsa och välbefinnande, samtidigt som du tar kontroll över 
din tid och minimerar förbrukningen av naturresurser – allt 
medan du också driver en lönsam verksamhet.

Minskad 
energiförbrukning

+ Mindre mängd vatten att 
värma upp

+ Använd effektivt värme-
återvinningssystem

+ Viloläge när maskinen är 
inaktiv

Minskad 
kemförbrukning

+ Ingen överdosering av 
diskmedel i diskhoar då 
fördiskningen är eliminerad

+ Ökad mekanisk diskkraft 
med blästring av granuler

+ Mindre mängd kem - 
behövs bara för att lösa fett

Minskad 
vattenförbrukning

+ Fördiskning behövs inte

+ Minskning av den totala 
mängden vatten som 
används för grovdiskning

+ Godset blir rent på en disk-
cykel - diska bara en gång

https://www.granuldisk.com/sv-se/boka-en-affarsutvardering/


“Med Save-per-Use fick vi en maskin med hög 
kapacitet samtidigt som all service och allt  
underhåll är inkluderat i ett fast pris som vi vet  
i förväg. Inga tråkiga överraskningar och vi har 
ett telefonnummer att ringa.”

Jeanette Mauritz, Avdelningschef färdigmat & kök,  
Ica Kvantum Metro, Täby Sverige

“Granuldisks grovdiskmaskin är perfekt! Vi 
använder de nya bionedbrytbara granulerna 
för att skrubba kantinerna i maskinen. Grab-
barna behöver inte längre stå vid diskhoarna 
hela dagen utan de kan göra andra uppgifter 
i köket. Vi måste se till att kantinerna är helt 
rena och Granuldisk får dem att bli nästan 
som nya igen!”

Mark Heard, Kökschef, King Edward VII Hospital, England

“Jag skulle rekommendera den här maskinen till 
varenda kök och varenda restaurang här i Stor-
britannien.”

Alessandro Albanese, Kock och platschef, Leighton Park School, UK

“Granulteknologin är bättre än traditionell 
diskning. Den är bra och effektiv men ändå 
liten och kompakt. Och framförallt; ingenting 
behöver längre skrubbas för hand.”

Alvin Ong, Ägare, Mom’s Cooking, Singapore

“Vi är glada och nöjda för våra grytor och kantiner 
blir inte bara diskade utan även hygieniskt rena i 
enlighet med högsta hygienstandarder.”

Steven Smalley, Executive Chef, Hilton Dubai Jumeirah

Kunderna säger

“Med vår diskmaskin från Granuldisk får 
vi ett perfekt diskresultat varje gång utan 
vare sig manuellt skrubbande eller blöt-
läggande – det besparar oss en hel del 
tröttsamt arbete.”

Marcus Nemrin, Ägare,  
Sofiero Slott och Slottsträdgård, Helsingborg



Kombinerade grov- och findiskmaskiner

Granule Smart+®

+ 400-1500 måltider per servering

+ 6 GN 1/1 per diskcykel

+ 10 cykler = 60 GN 1/1 kantiner,  
25 minuters disktid

+ En sensor känner av och väljer 
automatiskt disksätt

Granule Combi®

+ 150-1000 måltider per servering

+ 6 GN 1/1 per diskcykel

+ 10 cykler = 60 GN 1/1 kantiner,  
25 minuters disktid 

+ In- och utmatningsbord 
behövs

+ En sensor känner av och väljer 
automatiskt disksätt

Granule Maxi®

+ 400-3000 måltider per servering

+ 8 GN 1/1 per diskcykel

+ 10 cykler = 80 GN 1/1 kantiner,  
27 minuters disktid 

Granule Flexi®

+ 200-500 måltider per servering

+ 4 GN 1/1 per diskcykel

+ 10 cykler = 40 GN 1/1 kantiner,  
25 minuters disktid  

Grovdiskmaskiner

Granule Gastro®

+ 200-1000 måltider per servering

+ 6 GN 1/1 per diskcykel

+ 10 cykler = 60 GN 1/1 kantiner,  
22 minuters disktid

+ In- och utmatningsbord 
behövs

PowerGranules® Original

+ Rätt form och densitet för 
maximal diskkraft

+ Hårda nog för att ta bort 
inbrända matrester

+ Mjuka nog att inte repa eller 
skada diskgodset

+ Används i snitt under 2500  
diskprogram

 

PowerGranules BIO®

+ Bionedbrytbart material

+ Gjorda av kalciumsalt, rapsolja 
och biologiskt nedbrytbara 
polyestrar. 

+ Grönare alternativ

+ Används i snitt under 2500  
diskprogram

PowerGranules

Hitta din perfekta produkt! 
Måltider per dag eller per ser-
vering är en indikation på vilken 
kapacitet som behövs, men 
bestämmer inte enbart vilken 
maskinstorlek som blir bäst. 

Rådfråga din Granuldiskkontakt 
och få en gratis besparingsbe-
räkning, platsundersökning och 
förslag på bästa produktvalet för 
din verksamhet.

Se hur Granulteknologin 
funkar - skanna eller 
klicka här!

Granule Smart®

+ 400-1500 måltider per servering

+ 6 GN 1/1 per diskcykel

+ 10 cykler = 60 GN 1/1 kantiner,  
22 minuters disktid 

Ta hand om hela disk-
processen inuti maskinen 
och slopa manuellt arbete 
som blötläggning och 
skrubbning. 

Våra produkter 

Läs mer om våra 
produkter här:

https://www.youtube.com/watch?v=-P7-NvKl1X8
https://www.granuldisk.com/sv-se/produkter/
https://www.granuldisk.com/sv-se/kontakt/


Granuldisk Academy - vi delar med oss av mer än 30-års erfarenhet

Granuldisk Academy är för dig som använder, säljer eller servar Granuldisks 
produkter.

Genom att skapa förståelse för hur slösaktig traditionell grovdiskning är och även 
presentera ett mera hållbart alternativ, hoppas vi kunna påverka till det bättre vad 
gäller framtida diskrum och därmed göra skillnad för kommande generationer som 
ärver vår planet. 

On-line eller på plats det är upp till dig. Häng på och lär dig något nytt, signa upp dig 
på någon av våra utbildningar.

               Anmäl dig här!

Våra tjänster

Förebyggande underhåll 
med ett Serviceavtal 

+ Skräddarsydd service-
lösning

+ Säkerställer snabb 
service med hög kvalitet 
och till en rimlig kostnad

+ Utförs alltid av en lokal 
Granuldisk-certifierad 
servicepartner

Flexibel finansiering med Save Per Use

Save Per Use är ett nytt, bekvämt, enkelt och säkert sätt att finansiera din 
Granuldisk diskmaskin.

Med Save Per Use sparar du pengar vid varje disk och får trygghet redan från 
den första dagen. Den fasta månadsavgiften täcker allt och kostnaden är 
ofta lägre än de besparingar du kommer att göra i form av minskad vatten-, 
energi-, kemikalieförbrukning, och färre timmar i diskrummet.

Du hittar mer information om du skannar QR-koden.

SIMpel online portal

+ System med QR-kod som 
tar dig till en unik portal

+ Tillgång till instruktions-
videor, felsökningsguider 
och förklaring av felkoder

+ Levereras med alla  
Granuldisk maskiner

+ För slutanvändare eller 
servicetekniker 

Kostnadsfri inventering av era diskrum

Har ni rätt maskin på rätt plats? Levererar diskmaskinen som tänkt? 
Används den på rätt sätt? Hur ser det ut med ergonomi, arbetsmiljö, 
tidstjuvar, flaskhalsar och flödet i diskrummen? 

Vi erbjuder en gratis kartläggning av ert/era diskrum och ger er förslag 
på hur ni kan spara mer vatten, kem och energi. Vi sammanställer en 
statusrapport för dagens diskmaskiner, och kommer även med förslag 
på framtida utbytesbehov och investeringar.

Koll på maskinpark och 
insikter med hjälp av IoT

+ Gör din groviskmaskin  
Industri 4.0 redo 

+ Kompatibel med Kitchen 
Connect mjukvaror 
som använder OCP UA 
protokoll

+ Cloud data-tillgång via 
oberoende dashboard 
genom SIM-kort, Wifi eller  
LAN-uppkoppling

https://www.granuldisk.com/sv-se/granuldisk-academy/
https://youtu.be/RvLlVYDLe4Y
https://www.granuldisk.com/sv-se/landningssidor/diskrumsinventering/
https://www.granuldisk.com/sv-se/produkter/tjanster-losningar/save-per-use/


Visste du att vi på Granuldisk arbetar aktivt med FN:s globala mål för 
hållbar utveckling?

Vår grovdiskteknik har många fördelar, men den som vi är mest stolta över är 
den hållbara effekt som den har för vår planet. Vi som företag lägger ner mycket 
arbete och resurser på att minska vår miljöpåverkan. När du väljer Granuldisk 
minskar du ditt ekologiska fotavtryck och bidrar på flera punkter till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling. 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet på www.granuldisk.com

Granuldisk Huvudkontor & Export

Jägershillgatan 13 
SE-21375 Malmö, Sweden 
info@granuldisk.com

Customer Service & Order management 
+46 40 671 50 90 
order@granuldisk.com

GD Support 
+46 40 685 73 30 
ts@granuldisk.com

Sedan 1987 har Granuldisk tillhandahållit det bästa inom grovdiskteknik 
till kommersiella kök över hela världen. Vår patenterade Granulat-
teknik rengör diskgodset snabbare med mindre resurser såsom vatten, 
diskmedel och energi. Disklösningarna utvecklas hela tiden för att möta 
morgondagens behov. Alltid med hygien, hållbarhet och innovation i 
fokus med slutmålet att överträffa dina förväntningar.

Granuldisk®  
runt om i världen

Tillverkad i Sverige

Säkerhet. Kvalitet. Innovation. Hållbarhet.  
Egenskaper som ofta förknippas med Sverige, men även värden som vi som ett svenskt 
företag ingjuter i allt vi gör. Granuldisks produkter tillverkas i Sverige och är resultatet av 
svensk ingenjörskonst. Produkterna monteras i vår egen fabrik i Malmö och det hjälper 
oss att hålla koll på kvaliteten och gör att vi kan säkerställa att våra produkter tillverkas 
under utmärkta arbetsförhållanden - med respekt för miljön.

Granuldisk AB är certifierade i enlighet med ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och med 
ISO 14001 Miljöledningssystem.

Ett livslångt åtagande 
Detta innebär att ett cirkulärt tänkande införlivas 
i den dagliga verksamheten, och att en cirkulär 
ekonomi där produkter delas, hyrs ut, återan-
vänds, repareras och restaureras så länge som 
möjligt innan de slutligen återvinns för att bli nya 
produkter är ett måste för framtiden.

Idag är mer än 50 % av det material som används 
för att bygga våra produkter återvunnet  
och är helt och hållet återvinningsbart  
vid produktens livsslut.

GRANULDISK Dotterbolag och Säljkontor

GRANULDISK HQ

https://www.granuldisk.com/sv-se/om/hallbarhetsstrategi/
https://www.granuldisk.com/sv-se/kontakt/


Granuldisk AB, Jägershillgatan 13, 213 75 Malmö
+4640-671 50 60  info@granuldisk.com 

Följ oss på

©
 G

RANULD
ISK 2023  SE  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner, specifikationer sam

t utrustning.

Låt oss hjälpa dig att ta din 
grovdisk till nya höjder

Att prova nya saker och att skaffa sig  
en ordentlig uppfattning innebär oftast  

att man måste se det med sina egna ögon.

Skanna nedan och boka  
en Live Wash™ redan idag!

https://www.granuldisk.com/sv-se/boka-en-demo/

