
Piekarnia Kajmak, Niechanowo, Polska 

- 58% oszczędności czasu na myciu blach

- Oszczędności 10.200 Euro rocznie

- Spokój ducha dzięki długofalowemu rozwiązaniu 

Główne oszczędności po instalacji zmywarki Granuldisk

Studium oszczędności



Przed instalacją

Właściciel spółki Kajmak szukał 
możliwości oszczędności(redukcji) 
ilości godzin na zmywaniu 300 
blach piekarniczych dziennie, jak 
również szukał sposobu na obniżenie 
kosztów pracowniczych w pracy nie 
przynoszącej dochodu.

Zebrane dane również pokazały 
ogromne zużycie ciepłej wody które 
miały poważny negatywny wpływ na 
ponoszone koszty zakładu.

W końcu znaleźli rozwiązanie 
problemu w postaci zmywarki 
Granuldisk. Szybko zakupili największy 
model zmywarki.

Maszyna została zainstalowana, 
załoga przeszkolona i wszystko było 
gotowe aby pomóc pracownikom 
piekarni w ich dużym obciążeniu 
pracą.

W efekcie zainstalowania zmywarki

Granuldisk w Kajmaku, zauważalnie 
spadły koszty eksploatacyjne 
piekarni. Zużycie detergentów 
spadło o 47%, energii o 32% w 
porównaniu do danych zebranych 
przed instalacją zmywarki.

Dzienne zużycie wody spadło z 900 
litrów do 520 litrów, średnio.

Obecnie największym problemem 
jest retencja personelu. 
Wykorzystując zmywarkę Granuldisk 
udało się poprawić warunki 
środowiskowe i  pracy oraz 
drastycznie obniżyć koszty pracy. 

Ilość  roboczogodzin 
przeznaczonych na mycie blach do 
pieczenia spadła o 58 %.

Decyzja o zakupie używanej 
zmywarki była jedną z najlepszych 
decyzji, jakie kiedykolwiek podjęto w 
perspektywie oszczędności.

Krótkie podsumowanie

Przed: 
• mycie ręczne w  

zlewie
• dziennie 12 godzin 

mycia
• średnie zużycie 

wody - 900 litrów              
dziennie

Po:
• poprawa warunków 

pracy
• dziennie 5 godzin 

mycia w zmywarce,    
lub 58% oszczędności 
czasu na mycie blach

• oszczędność wody, 
średnie zużycie dzien-
ne wody - 520 litrów

Piekarnia Kajmak

Kajmak jest powszechnie znaną piekarnią w zlokalizowaną w Niechanowie. 
Piekarnię uruchomiono 13 lat temu i pracuje w rytmie 24/7.

Rokrocznie piekarnia się rozwija i biznes rośnie. Jej produkty można znaleźć w 
6 sklepach cukierniczych i 3 delikatesach. Ponadto produkty są dostarczane 
do 50 sklepów spożywczych. 

Po

Przed

Wkład Granuldisk do osiągnięcia celów
 

Technologia zmywania naczyń firmy Granuldisk ma wiele zalet, ale najbardziej dumni jesteśmy z tego, że ma zrów-
noważony wpływ na naszą planetę. Jako firma wkładamy wiele wysiłku i zasobów w zmniejszanie własnego wpływu 
na zanieczyszczenie środowiska naturalnego i miejmy nadzieję, że robisz to samo. Kupując jedno z naszych rozwią-
zań zmniejszasz swój ślad i przyczyniasz się, na wiele sposobów, do zgodnie z Globalnymi Celami Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ – jesteś o krok bliżej do osiągnięcia swojego celu środowiskowego.

Naszą ambicją jest przyczynianie się do realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, we wszystkich naszych 
działaniach, ale skupiamy się na tych, które są najbardziej istotne dla naszej działalności i gdzie możemy wnieść naj-
większy wkład. Dla Granuldisk oznacza to skupienie się na celach 5, 6, 8, 12, 13, 14 i 17.

Oszczędność czasu

Przed:          Po:    Oszczędność:
12 godzin      5 godzin    10.200 €/rocznie

58 % 
(na myciu blach do pieczenia, dziennie)

Przyczyniania się do osią-
gnięcia celu ONZ SDG:

Wyniki

42% 47%32%

Ponadto, znaczące oszczędności zużycia 
wody, prądu i detergentów dzięki eliminacji 
ręcznego mycia blach piekarniczych.

“Nie oczekiwałem, że 
będziemy mieli tak 
dobre wyniki badań 
studyjnych. Myślę, że 
maszyna jest w dosko-
nałym stanie. Zaryzykuję 
twierdzenie, że nasza 
maszyna jest najstarszą 
działającą maszyną 
w wschodniej Europie. 
Jestem przekonany, że 
maszyna będzie nam 
jeszcze służyła przez 
wiele lat.“

Tomasz Kasprowicz  
właściciel i Prezes spółki

Tel.: +48 509 854 311

“Jestem dumny, że mo-
żemy wykorzystywać w 
naszej pracy zmywarkę 
Granuldisk. Nasza firma 
rozwija się z dnia na 
dzień i przeprowadzone 
badania potwierdza-
ją słuszność wyboru 
zmywarki, która speł-
nia nasze oczekiwania 
zapewniając nam  
wysoką jakość i, co-
dzienny serwis.“

Mr. Jan Kasprowicz 
Kierownik ds. kluczowych 
klientów

Tel.: +48 535 600 048 
 

Jeżeli chcielibyście  
poznać doświadczenia  

Kajmak z tzw. pierwszej ręki to  
napiszcie na poniższe adres  

pocztowy lub mailowy. Można  
również zadzwonić na numery obok,  

po prawej. Adres do kontaktu:

Kajmak Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k. 
62-220 Niechanowo,  

Ul. Gnieźnieńska 5, Poland 

e-mail: biuro@kajmak.eu
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Zarezerwuj bezpłatną demonstrację Live Wash i poznaj 
technologię zmywania GRANULDISK na żywo. Zeskanuj 

kod QR, odwiedź www.granuldisk.com lub skontaktuj się z 
lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Przekonaj siebie samego 

Book a demo
Follow us on ©
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Czysty zysk

Nasza technologia może zmienić Twoją kuchnię - razem możemy zmienić świat.
Maszyny do mycia naczyń Granuldisk wykorzystują PowerGranules®, wodę i niewielką ilość de-
tergentu do mechanicznego szorowania garnków i patelni. Moc wybuchu PowerGranules połą-
czona z wysoką temperaturą myje higienicznie czysto, w ciągu kilku minut, zużywając średnio o 
70% mniej wody, energii i chemikaliów niż jakiekolwiek inne metody mycia garnków.

Inteligentne, zrównoważone i ekonomiczne rozwiązanie – eliminujące mycie wstępne.

Zmywarki do garnków Granuldisk to szwedzka innowacja, która znalazła się na  rynku międzyna-
rodowym od 1987 roku.

2.5 MIN.


