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Izboljšanje bu�etskih storitev s pametnimi, elegantnimi in 
varnejšimi ekološkimi rešitvami
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ABOUT US

Eco BurnerNaš patentirani sistem EcoBurner ponuja hotelom varnejšo, čistejšo 
in okolju prijaznejšo alternativo za gorilni gel. Verjamemo, da je 
100-letna tehnologija uporabe gorilnega gela nevarna in nima 
mesta poleg hrane. Zato hotelom pomagamo, da obvarujejo svoje 
osebje in svojim gostom ponujajo vrhunske možnosti predstavitve 
hrane s tehnično odličnostjo.

O nas

Naše temeljne vrednote so varnost, varstvo okolja in skrb za našo 
globalno skupnost partnerjev, strank in zaposlenih. Te so ukorenin-
jene v vse kar počnemo, ko pozorno poslušamo, da razvijemo okolju 
prijazne izdelke, ki jih gostje iščejo po vsem svetu.



Jemo z očmi.

EcoServe nudi HORECI sodoben pristop do bu�etov s prikazom kuhinjskih stvaritev 
v bolj elegantnem slogu. Brezvodna funkcija omogoča bolj varno in enostavno 
zamenjavo svežih obrokov. Nič več cha�ngov iz katerih kaplja voda in se vije para, 
EcoServe poenostavlja okoren proces menjavanja posod s hrano.

Ali gre za majhno zasebno srečanje ali veliko konferenco, EcoServe je prilagodljiv in 
prenosljiv, tako da lahko vsaka postavitev bu�eta, nameščena v zaprtih prostorih ali 
na prostem, dobro izgleda.

Na voljo v dveh velikostih, različnih barvah ter z dodatki, vključno z vrsto prilago-
jenih posod in pokrovov, ki vam omogočijo lastno oblikovanje bu�eta, da izpopol-
nite izkušnjo vaših gostov. 
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EcoBurner preprosto vstavite v nastavek pod EcoServe, da 
zagotovite prenosno toploto. Prvotno je bil razvit in se še 
vedno uporablja kot nadomestilo za strupene, kemične goril-
nike, ki se pogosto uporabljajo za ohranjanje toplote hrane v 
cha�ngih po vsem svetu. 

EcoBurner je ponovno napolnljiv in ima patentirane varnos-
tne sisteme, ki osebju in gostom zagotavljajo varnost pred 
nesrečami.

Carbon Footprint ltd. Je EcoBurner neodvisno primerjal z 
industrijskimi standardnimi gorilnimi geli in ugotovil, da 
EcoBurner proizvaja 75% manj emisij ogljika.

EcoBoost Da bi še dodatno povečali EcoBurner moč, je na 
voljo priključek, ki prinaša EcoBurner bližje 
posodi. Z ustvarjanjem toplotne komore, ki bolj 
učinkovito razprši toploto, EcoBoost zmanjša 
količino goriva, ki ga potrebujete za gretje hrane. 
Izboljša tudi zaščito pred vetrom, zato je idealna 
za uporabo na prostem v vseh pogojih cateringa.

75% manj 
emisij 

ogljika

Vedno hladen na dotik.

Če se prevrne, se avtomatsko ugasne.

Nič goriva ne zavržete.



Address:

Zaradi izgube, do katere pride zaradi delno porabljenih 
gelov, smo izračunali kar 40% prihranek pri stroških. Poleg 
tega se vsaka ura goriva v EcoBurnerju zares porabi in 
zagotavlja znatno več toplote pri nižjih stroških.

Dominic Macken, 
Radisson Blu Hotel and Spa

���Č
	�����������

Od sprejetja sistema EcoBurner smo opazili ogromno 
zmanjšanje odpadkov, še posebej pa smo zadovoljni z 
delovanjem v vetru. 

Glavni �nančni uradnik za projekte 
in razvoj, skupina Sandals



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

Telefon: +353 (0)51 353 806
Splet: www.ecoburner.com
e-pošta: info@ecoburner.com
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Kontaktni podatki 
distributerja

trgovsko podjetje, d.o.o. Celje, 
Kidričeva 5, 3000 Celje

Telefon: 03 428 47 00
Splet: www.alpeks.si

e-pošta: gastro@alpeks.si


