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Οι φιάλες γεμίσματος αποθηκεύονται εύκολα και
είναι ελφρύτερες καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο!

EMISSIONS

=

EMISSIONS

1 φιαλίδιο = 15 x 2 ώρες λειτουργίας θέρμανσης

EMISSIONS

1 x Οικολογικό μεταλλικό δοχείο καυσίμων = 1.15 lbs/ 0.5 kg
15 x Τζελς = 7.3 lbs / 3.3 kg

Σχεδιασµένο για να είναι το τέλειο προϊόν αντικατάστασης για τα τζελ και φυτίλια,
ξεπερνώντας όλα τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη θέρµανση στα µεταλλικά
δοχεία µε τις παραδοσιακές µεθόδους. Τα πατενταρισµένα χαρακτηριστικά
ασφαλείας του Eco-Burner Chafo σηµαίνει ότι είναι ασφαλέστερο,
οικολογικότερο και καθαρότερο. Δίνει µεγαλύτερο έλεγχο και ελαχιστοποιεί τα
απόβλητα σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά τζελ και φιτίλια.

Πως λειτουργεί...

1. Γεμίστε
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Σχεδιασμένο
για
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3. Ανάψτε το

5. Τοποθετήστε

Tο Eco- Burner chafo:
• Θα σβήσει, αν ανατραπεί και δεν χύνεται
• Παραμένει κρύο στην αφή καθ όλη την διάρκεια της λειτουργιάς του
• Απενεργοποιείται τελείως αν το δοχείο νερού αδειάσει
• Ανάβει για πρώτη φορά κάθε φορά

Τι πιστεύουν οι πελάτες μας...
Έχουμε πάνω από δώδεκα μηνές που
χρησιμοποιούμε το Chafo για την
θερμανση στα σκευη σερβιρισματος.
Έχουμε εξακριβωμένο μειωμένο
κόστος άνω του 40% μέσω της
εξαλιψης της σπατάλης από μερική
χρήση τζελ / φυτιλιών. Επιπλεον κάθε
ώρα του καυσίμου στο Chafo παρέχει
ουσιαστικά περισσότερη θερμότητα σε
χαμηλότερο κόστος. Σε σχέση με τα
παραδοσιακά τζελ και φυτίλια το Chafo
είναι καθαρότερο, σαφέστατα
ασφαλέστερο και τα επίπεδα
εξυπηρέτησης από την Ecoburner είναι
σταθερά ψηλά.

Η Pallas Food διανέμει το
Chafo στην Ιρλανδία από το
2009. Στόχος μας είναι να
είμαστε οι πρώτοι στην αγορά
που να παρέχουμε ποιοτικά και
καινοτόμα προϊόντα στους
πελάτες μας στην Ιρλανδία. Το
Chafo προσφέρει ασφάλεια και
εξοικονόμηση και η
ανταπόκριση των πελατών μας
ήταν εξαιρετική. Το προϊόν
Chafo έχει δει σε ετήσια βάση
αύξηση πωλήσεων για την
Pallas Foods από την έναρξή
του.

Τα John Q Hammons Hotels έχουν εντελώς
μεταβεί στο σύστημα Eco-Burner Chafo σε εθνικό
επίπεδο. Έχουμε εξοικονόμηση πάνω απο 35%,
συν το Chafo θερμαίνει πολύ περισσότερο από ό,
τι τα παλιά καύσιμα τζελ. Η ευκολία της
μετάβασης ήταν εξαιρετική σε συνδυασμό με την
εκπαίδευση για το Eco-Burner και το προσωπικό
μας λατρεύει την δυνατότητα ρύθμισης. Οι
δικλείδες ασφαλείας είναι πραγματικά
εξαιρετικές τόσο για την ασφάλεια του
προσωπικού μας όσο και για τους καλεσμένους ,
όσο σε κανένα άλλο προϊόν θέρμανσης με τζελ .
Το Eco-Βurner μας έχει βοηθήσει στην μείωση
των περιβάντολλογικών επιπτώσεων, που είναι το
κλειδί για την οργάνωση μας. Το Chafo έχει
πραγματικά ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας.
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Χαρακτηριστικά
και Πλεονεκτήματα
του καυσίμου eco-burner:
Aνακυκλώσιμα δοχεία
Μειωμένο αποθηκευτικό χώρο και πιο
ελαφρύ για την μεταφορά
Καθαρό καύσιμο
Μηδενική σπατάλη
καύσιμων

Αντιπρόεδρος Τροφίμων και Ποτών
JQH Hotels

Unit 5 Airside
Gulf Stream Ave.
Airport Business Park
Killowen
Co. Waterford
Ireland

T: +55 11 35 00 83 73
T: +353 (0) 51 353 806
F: +353 (0) 51 351 888
E: info@ecoburner.com

