HOTELL
& RESTAURANGER

TA KONTROLLEN ÖVER
TIDSÅTGÅNG, UTRYMME & KOSTNADER
En av de viktigaste prioriteringarna för alla hotell och restauranger är att se
rena och attraktiva ut inför sina gäster. Effektiv avfallshantering är nyckeln
till detta. Med Orwaks lösningar förvandlar du avfallshanteringen till en
strömlinjeformad process som sparar utrymme, tid och kostnader för ditt
hotell eller din restaurang. Installera våra system på viktiga platser inom hela
verksamheten. På så sätt kan personalen hantera avfallet snabbare och
effektivare. Komprimeringen minskar också avfallsvolymerna och behovet av
att transportera avfall inom huset. Och som lite extra bonus: Låt återvinningen
bli en inkomstkälla!

DECENTRALISERAD
ELLER CENTRALISERAD
AVFALLSHANTERING?
ELLER BÅDE OCH!
Avfall ansamlas snabbt på olika platser som
hotellrum, matsalar,barer, korridorer, poolområden, lobby och kök. Med Orwaks lösningar kan
avfallet hanteras på plats, på varje hotellvåning, i
andra viktiga områden eller flyttas till en central
plats för komprimering. En kombination av
decentraliserade och centraliserade lösningar är
också möjlig om detta uppfyller kraven bäst.

EFFEKTIV HANTERING
AV OLIKA AVFALLSTYPER
De stora volymerna av olika typer av avfall
som måste hanteras varje dag innebär en
utmaning för alla hotell och restauranger.

MINDRE AVFALL =
MER UTRYMME
Högdensitetsavfall kräver mycket mindre lagringsyta
än högar med löst avfall och det smidiga formatet
på lösningarna från Orwak gör att de tar liten plats.
Avfallsmaterialets volym minimeras snabbt och lokalerna
hålls rena och attraktiva för gästerna.

De robusta komprimeringssystemen från
Orwak hjälper till att ta hand om en mängd olika
material: kartonger och pappersförpackningar,
säckar med allmänt avfall, plastfilm, glas
och burkar, hushållsavfall och fuktigt avfall.
Våra balpressar med flera kammare erbjuder
avfallssortering vid källan och producerar
komprimerat avfall för återvinning eller
förbränning.

ENKEL OCH SÄKER DRIFT
FÖR ALLA ANVÄNDARE

SÄNKER KOSTNADER OCH
GENERERAR INTÄKTER

På de flesta hotell och restauranger hanteras
avfallshanteringssystemen av flera personalkategorier. Orwaks lösningar är mycket säkra och
enkla att använda och det går snabbt att lära sig
hur man använder en balpress eller komprimator.
Och du kan lita på våra komprimatorer när det gäller
avbrottsfri och säker drift.

Det är viktigt för alla verksamheter att sänka kostnaderna
och avgifterna för bortskaffning av avfall. Orwak hjälper dig
inte bara med att minska de här kostnaderna och avgifterna,
utan skapar också en ny inkomstkälla:

HÅLLA RENT
En hög hygienisk standard är avgörande för ALLA
delar av verksamheten. Det gäller inte bara hotellens och restaurangernas personal och lokaler utan
också systemen för avfallshantering. Designen
och konstruktionen av Orwaks lösningar gör det
enkelt att sköta rengöring och underhåll. Renare
avfallshantering än någonsin tidigare!

+ Källsortering > högre kvalitet på avfallsmaterialet för
återvinning > intäkter från återvinningsbart material
+ Kraftigt komprimerat avfall > färre containerhämtningar>
minskade avgifter för bortskaffning av avfall
+ Sortering > mindre avfall för bortskaffning > minskade
avgifter för bortskaffning Investeringen i en lösning från
Orwak ger bästa möjliga totalekonomi för avfallshantering!

FALLSTUDIE

VAPIANO – EN RESTAURANG MED SMAK FÖR EFFEKTIVA LÖSNINGAR
Orwak 3110, den minsta enheten
bland Orwaks balpressar har funnits på
plats från första dagen i Vapianos restauranger i Gamla Stan i Stockholm.
Vapiano är en kedja med ett fräscht och
kreativt internationellt koncept baserat
på italienska rätter som tillagas på
beställning. Konceptet lanserades 2002
och Vapiano-restauranger finns nu i
Europa, Mellanöstern och USA.
Vapiano-restaurangen i Gamla Stan är
ett populärt ställe som serverar 600-800
gäster per dag! Ända sedan öppningen
har Orwak 3110 varit i drift och tagit
hand om förpackningsmaterial. Restaurangchefen Lars Fagerlund är mycket
positiv i fråga om investeringen.
”Vi använder inte halvfabrikat och
vi förbereder alla rätter ända från
grunden vilket innebär att en stor
mängd varor levereras till restaurangen och nästan allt kommer i
kartonger.”

Eftersom det är mycket ont om
plats i lagerutrymmet är det viktigt
att komprimera avfallet snabbt och
effektivt. Förpackningsmaterialet
består främst av kartonger men till
viss del också av mjukplast. Lars
Fagerlund berättar vidare:
”Vi delar godsmottagningen med
ett annat företag och utrymmet
består av ett mycket litet rum i
källaren. Det finns ingen plats
över för tomma kartonger så vi
skulle inte ha klarat oss utan balpressen! Avfallshämtningen sker
via källaren så det är praktiskt att
ha pressen placerad där.”
Restaurangen genererar 15 till 20
balar per vecka och balpressen har
flera fördelar eftersom den sparar
transportkostnader och platsutrymme. Balar har oftast ett högre
värde vid hämtningen än vad blandat löst avfall har.

”Helt avgörande för valet av
balpressmodell var storleken. Vi
behövde en mindre press som tar
upp minimalt med golvyta. Balarna
är också så små och lätta att vem
som helst enkelt kan hantera dem.
Materialväljaren för kartong eller
plast är en värdefull funktion.”

KOMPRIMERINGSLÖSNINGAR
FÖR DE FLESTA TYPER
AV AVFALL
ORWAK utvecklar lösningar för sortering och komprimering
av återvinningsbart material, vilket bidrar till ökad effektivitet,
en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa
möjliga ekonomi i restproduktshanteringen.
Vi erbjuder ett innovativt produktsortiment som underlättar
sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering.
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