Ασφαλέστερο | καθαρότερο | οικολογικότερο

Οφέλη τoυ Ecoburner Chafo...
Ασφαλέστερο, καθαρότερο
και οικολογικότερο

Θερμική ακτινοβολία χωρίς
φλόγα

Σβήνει όταν ανατρέπεται

Ανάβει πρώτη φορά

Μειωμένο κόστος
λειτουργίας

Δεν υπάρχουν διαρροές
καυσίμου

Κρύο στην αφή

Μηδενικά απόβλητα
καύσιμων

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία

Επαναγεμιζόμενο

Ανθεκτικο στον άνεμο

OFF

7.5hr

Εάν υπερθερμανθεί σβήνει

Έως και 7,5 ώρες λειτουργιά
θέρμανσης

Καθαρή καύση

Χαμηλές
εκπομπές
ρύπων CO

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

1 φιαλίδιο = 15 x 2 ώρες λειτουργίας θέρμανσης

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.

Σχεδιασμένο
για
ασφάλεια...

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

Πως λειτουργεί...

2. Ενεργοποιήστε το

1. Γεμίστε

4. Ρυθμίστε

3. Ανάψτε το

5. Τοποθετήστε

Eco Burner μπορεί να συμβάλει στις περιβαλλοντικές σας πρωτοβουλίες.
Μια ανεξάρτητη έκθεση από την Carbon Footprint στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει
επιβεβαιωσει ότι το Eco Burner μείωνει κατά 75% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τζελ μεθανόλης.
Εκπομπές χρήσης (gCO2e)

Εκπομπές απόρριψης (gCO2e)

Οι συνολικές εκπομπές (gCO2e)

Ecoburner

119

6

125

Βιομηχανικό πρότυπο (καύσιμο μεθανόλη)

375

179

554

Βιομηχανικό πρότυπο (καύσιμο αιθανόλη)

526

179

704

Προιόν

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.

Ως μια κορυφαία αλυσίδα Ξενοδοχείων-Resorts με υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας τροφίμων και ποτών που εκτείνονται σε πολλά
νησιά της Καραϊβικής, Sandals Resorts international είμαστε πάντα
πρόθυμοι για την αναβάθμιση των λειτουργιών μας και τη
διατήρηση των καλύτερων περιβαντολογικων πρακτικών. Από την
έναρξη χρήσης του συστήματος Ecoburner, έχουμε δει την τεράστια
μείωση σπατάλης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη
χρήσης των τζελ μεθανόλης. Ως εταιρεία που αναλαμβάνει αρκετές
μεγάλης κλίμακας, και υψηλού επιπέδου υπαίθριες λειτουργίες,
έχουμε μείνει ευχαριστημένοι με την απόδοση του συστήματος
Ecoburner και ιδίωςμε την αντιανεμική του ιδιότητα. Το Ecoburner
είναι εύκολο να χειριστεί, μας επιτρέπει να ρυθμίζουμε την
θερμοκρασία του και αυτό έχει συμβάλει καταλητικά στη βελτίωση
της ποιότητας που προσφέρουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με
την απόφασή μας να μεταβούμε στο σύστημα Ecoburner και ακόμα
πιο ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα έως σήμερα.

Dominic Macken
Radisson Blu
Hotel & Spa

Diarmuid Geary
Pallas

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
Έργων και Αναπτύξεων
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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

Ecoburner Products Ltd
Head Office
Unit 5 Airside
Gulf Stream Ave,
Airport Business Park
Killowen, Co. Waterford
Ireland

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

