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Βελτιώνοντας  την ποιότητα και την οπτική του μπουφέ με 
όμορφες , έξυπνες, και ασφαλέστερες οικολογικές λύσεις

Η�εξέλιξη�του�
Μπουφέ



ABOUT US

Eco Burner
Το σύστημα Eco Burner παρέχει στον κλάδο της εστίασης την ασφαλέστερη, 
καθαρότερη και οικολογική εναλλακτική σε αντίθεση με την κοινή καύσιμη 
υλη. Αποδεδειγμένα  πια, η τεχνολογία 100 χρόνων της κοινής καύσιμης 
ύλης είναι επικίνδυνη - τοξική  και δεν έχει καμία θέση δίπλα σε φαγητό. 
Παράλληλα βοηθάμε τα ξενοδοχεία συμβάλλοντας στη ασφάλεια του 
προσωπικού και των επισκεπτών με την υψηλή τεχνολογια του συστήματος 
, ενώ παρέχουμε premium επιλογές για την ποιοτική αναβάθμιση του 
μπουφέ.

Σχετικά με εμάς.

Βασικές μας αξίες είναι η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος η 
φροντίδα και υποστήριξη των πελατών και συνεργατών μας. Όλα αυτά 
αποτυπώνονται αναπτύσσοντας προϊόντα και τεχνολογίες φιλικές προς το 
περιβάλλον προσαρμοζόμενοι στις οικολογικές ανησυχίες των επισκεπτών 
σε όλο τον κόσμο.



Τρώμε και με τα μάτια ….

Το EcoServe προσφέρει στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης μια σύγχρονη 
προσέγγιση στο μπουφέ αναδεικνύοντας τις δημιουργίες της κουζίνας με το πιο 
κομψό στυλ. Η λειτουργία του χωρίς νερό διευκολύνει την ασφαλή και εύκολη 
αντικατάσταση των φρέσκων μερίδων σε τακτική βάση. Σε αντίθεση με τα κοινά 
σκεύη Cha�ng Dishes που παράγουν υδρατμούς και στάζουν το Eco Serve 
διευκολύνει την εναλλαγή των σκευών που περιέχουν φαγητό.

Είτε πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση είτε για ένα μεγάλο συνέδριο, το Eco Serve 
είναι επεκτάσιμο και φορητό έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες 
του μπουφέ σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους διατηρώντας το κομψό στυλ.

Διατίθενται σε δύο μεγέθη και τέσσερα χρώματα. Στην συλλογή υπάρχουν και 
αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων μπολ και γυάλινων 
καπακιών, προσδίδοντας στυλ και αναβαθμίζοντας την εικόνα του μπουφέ.
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Το EcoBurner απλά κουμπώνει σε ένα κλιπ κάτω από το 
EcoServe για να παρέχει φορητή θερμότητα. Από την αρχή 
κατασκευάστηκε για να αντικαταστήσει  την τοξική- χημική 
καύσιμη ύλη που χρησιμοποιείτε για να διατηρήσει τα 
τρόφιμα ζεστά κάτω από τα Cha�ng Dishes παγκοσμίως.

Το EcoBurner είναι επαναγεμιζόμενο και διαθέτει 
πατενταρισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό και οι επισκέπτες θα είναι 
ασφαλείς από ατυχήματα.

Η ανεξάρτητη Carbon Footprint LTD  συνέκρινε το EcoBurner  
με τα τζέλ καύσιμης ύλης και πιστοποίησε ότι το EcoBurner 
παράγει  κατά 75%  λιγότερες  εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα.

Πάντα κρύο στην αφή.

Σβήνει όταν ανατραπεί ή 
υπερθερμανθεί.

EcoBoost Για την περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης του Eco 
Burner, υπάρχει διαθέσιμη μια προσθήκη που φέρνει το 
Eco Burner πιο κοντά στο σκεύος. Δημιουργώντας ένα 
θάλαμο θερμότητας, διαχέει καλύτερα τη θερμότητα με 
αποτέλεσμα το Eco Boost να μειώνει την κατανάλωση 
του απαιτούμενου καυσίμου για την διατήρηση ζεστού 
φαγητού. Αυξάνει επίσης την προστασία από τον δυνατό 
άνεμο και έτσι είναι ιδανικό για σε οποιεσδήποτε 
εξωτερικές συνθήκες όπως υπαίθριο catering.

75% 
Μειωμένες 
εκπομπές 

διοξειδίου του 
άνθρακα

Μηδενική σπατάλη καυσίμων.



Χρησιμοποιούμε με επιτυχία το ECO BURNER στο 
ξενοδοχείο Coral Αthens, τους τελευταίους 12 μήνες. Δεν 
είμαστε μόνο ικανοποιημένοι από την απλότητα και την 
ασφάλεια χρήσης, αλλά και από την αποτελεσματικότητα, 
την ανταπόκριση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Πάρης Παπαδέας. Hotel Operations 
& Events Manager at Coral Hotel 
Athens

Πελάτες�είπαν�για�εμάς

“Το EcoBurner είναι εύκολο στην χρήση και μας βοήθησε 
με επιτυχία να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των 
εξωτερικών μας    εκδηλώσεων. 
Επίσης πολύ σημαντική είναι και η ασφάλεια που μας 
παρέχει κατά την διάρκεια του μπούφε.”

Νεκτάριος Ε. Τσικαλάκης
F&B Controller / HQ Purchase Mgr 
Neilson Holidays Group Greece



EcoBurner 
πληροφορίες 
επικοινωνίας
EcoBurner Ltd.,
Unit 5 Airside, 
Gulf Stream Ave., 
Airport Business Park, 
Killowen, Co. Waterford, 
X91 RF20, Ireland

Phone: +353 (0)51 353 806
Web: www.ecoburner.com
Email: info@ecoburner.com

Λεπτομέρειες 
αντιπροσώπου

Τηλέφωνο : +30 210 9955985
Web : www.eco-burner.gr

Email : info@eco-burner.gr


