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UV FERTŐTLENÍTÉS

előnyök a vendégek számára

Uszodatechnika

Spa &
Wellness

A selymesen lágy BWT
víz lehetővé teszi a vendégeknek, hogy elmerüljenek egy selymesen
simogató érzésben. A
kevesebb vízkőlerakódás
miatt csökkennek a karbantartási költségek is.

A Magnesium Mineralized víz felfrissít és igazi
élvezetet nyújt.
A zuhanyból folyó
selymesen lágy BWT víz
megnyugtatja és simogatja a bőrt.

Fürdőszoba

Lobby

A selymesen lágy BWT
víznek köszönhetően
érezhetően finom, bársonyos a bőrünk és puha
tapintású, ragyogó a
hajunk. Kevesebb vízkőlerakódás a csempéken,
csaptelepeken, ezáltal
könnyebb a takarítás és
alacsonyabb a költsége.

Élvezzük a Magnesium
Mineralized vizet egyenesen a BWT AQA drink
vízautomatákból! Vendégei megkóstolhatják a
Magnesium Mineralized
vizet hűtött, szobahőmérsékletű és szénsavas
változatban is.

MAGNESIUM
MINERALIZED
VÍZ

BWT SELYEMVÍZ
USZODATECHNIKA

MAGNESIUM
MINERALIZED
VÍZ

MAGNESIUM
MINERALIZED
VÍZ

USZODATECHNIKA

BWT AQA THERM

előnyök a hotel számára

Bar &
Étterem
A Magnesium Mineralized víz kiváló párosítás
egy finom vacsorához.
A Magnesium Mineralized víz előcsalogathatja
a kávé és tea rejtett
aromáit, emellett önmagában is felejthetetlen
ízélmény.

Szoba

Konyha

Technológia

Mosoda

Amikor a vendégek a
szobájukba érkeznek,
felfrissíthetik magukat
egy korty Magnesium
Mineralized vízzel, mely
vitalizál, felfrissít és ízletes. Használhatunk ehhez
üveget, kancsót vagy
akár egy BWT palackot
is.

A BWT Technológia
fényes poharakat és edényeket biztosít, valamint
hozzájárulhat, hogy a
műszaki berendezéseknek - mint például a gőzés jéggépek - hosszabb
élettartalmuk legyen.
Kevesebb mosószerre
van szükség, így óvjuk
környezetünket is.

A BWT Technológia védi
víz és fűtési rendszerét,
ezáltal akár kevesebb
karbantartásra van szükség. Ugyanakkor energiaköltséget csökkenthet
vele. Az optimalizált
rendszer magas higiéniai
biztonságot garantál.

A vendégek élvezhetik
a pihe-puha törölközőkket, fürdőköpenyeket
és a selymes ágyneműket, melyeket a BWT
Technológia garantál. A
hosszabb élettartam és a
kevesebb mosószer fenntartható költségcsökkentést és pozitív környezeti
hatásokat eredményez.

Profitmaximalizálás
BWT vízkezelő rendszerekkel
A szállodaiparban a víz, és annak minősége központi szerepet kell, hogy betöltsön már az egység megtervezésekor,
és annak üzemeltetése során is. A vendégek nemcsak egy
csésze kávé elfogyasztásakor, vagy a wellness részlegben
kerülnek kapcsolatba a vízzel, de a szobák élvezeti értékét
is befolyásolhatja a szálloda egészében található víz minősége. A színfalak mögött pedig a menedzsment az üzemeltetési költségeket tudja alacsonyan tartani, a megfelelően
kiépített és karbantartott vízkezelőrendszerek segítségével.
Egy szálláshely hosszútávú sikerét két dolog határozza
meg: az elégedett vendégek száma, és az üzemeltetési
erőforrások optimális szinten tartása. Mind a két kulcstényezőhöz a BWT vízkezelő megoldásai, a nemzetközi innovációs környezet és a magyar szaktanácsadói, valamint
szerviz háttér professzionális támogatást tud nyújtani.

Luxusérzés a szállodai szobában
Egy szállodai szoba kialakítása komoly költség, ezért nem mindegy, hogy a berendezések
és a használati tárgyak meddig szolgálják a szállóvendégek kényelmét anélkül, hogy azokat
cserélni vagy javítani kelljen, vagy éppenséggel egy komolyabb beruházás során teljes körűen fel kelljen újítani.
Egy vendégszoba kialakítása során a legkörültekintőbben a fürdőszoba kialakításánál kell
eljárnunk, mert míg egy fotelt komolyabb leállás nélkül cserélni tudunk, a csempe vagy a szaniter cseréje munka- és pénzigényes. Pontosan ezért sem mindegy, hogy a fürdőszobában
milyen víz folyik a csapokból.
A keményvízből kiváló vízkő lerakódik a zuhanykabin falán, amely akár már egy nap után is
elcsúnyíthatja azt, koszos érzetet keltve. Napi takarítás esetén a takarítónőnek ezt el kell
tüntetnie, amely számára és a munkáltató számára is munkaórákat jelent, ráadásul napi szinten használt vízkőoldó vegyszerek költsége sem elhanyagolható tétel. Ráadásul az agresszív
kemikáliák a modern, dizájn csempéket, szanitereket akár meg is mattíthatják, így akár már
pár hónap után a fürdőben szemmel látható esztétikai romlás következhet be.
Amennyiben innovatív BWT központi vízlágyítórendszer szolgáltatja az összes vendégszobában a lágy selyemvizet, úgy a takarításra kevesebb időt és vegyszert kell áldozni, ráadásul a
takarítás folyamata kevésbé lesz környezetterhelő, tehát összességében kevesebb energiát,
kevesebb pénzt kell a fürdőszobák tisztítására fordítani.
Az esztétikai és tisztántarthatósági előnyök mellett a vendégeknek plusz élményt jelenthet
a lágy, selyemvizes zuhanyzás. A bőrünkön olyan érzetet kelt a selyemvíz, mintha egy lágy,
nyári zápor esőcseppjei simogatnák. A lágyvizes fürdés után pedig a bőrüket és hajukat is
bársonyos tapintásúnak érezhetik.
A lágy, selyemvízben történő mosás egyik „mellékhatása”, hogy a törülközők és ágyneműk
könnyebben megőrizhetik eredeti puhaságukat, és még a szobai köntös is gyengéd puhasággal öleli körbe viselőjét.

Költségcsökkentő megoldás a
szállodai mosodákban

Szinte már nincsen olyan szálloda, ahol a vendégszobák fürdőiben ne hívnák fel a figyelmet arra,
hogy naponta mennyi törülközőt mosnak – sokszor feleslegesen – a világ szállodáiban, és kérik a
vendégeket, hogy használják akár két napig a törülközőket. Ezzel nem csak a környezeti terhelést,
de a költségeket is lehet csökkenteni, hiszen kevesebb vízre, áramra és mosószerre van szükség. De
nem csak ez az egyetlen módja a költségoptimalizálásnak a szállodai mosodáknál.
A szállodák hosszútávú profitabilitását nagyban befolyásolják az állandó és változó költségek, amelyek
szinte minden területen jól mérhetőek. Ha a mosodákat, és a hozzájuk tágabb értelemben kapcsolódó
költségeket és beruházásokat nézzük, akkor nem elég a felhasznált mosó- és öblítőszerek költségével
számolnunk, azt is figyelembe kell venni, hogy egy törülközőnek mennyi az élettartama mielőtt kilyukad,
elszürkül, sprőddé válik, és már nem lehet a szállodai szobákban elhelyezni. Az is idetartozik, hogy a nagyobb beruházást igénylő ipari mosógépek mennyi ideig használhatók komolyabb javítás, vagy csere
nélkül.
Ha pedig marketing szempontból tekintünk a textíliákra, akkor számtalan pozitív és negatív vendégértékelés is kapcsolódhat hozzá, és nem mindegy, hogy az utazók arról áradoznak, hogy milyen puhák voltak
a törülközők és vakítóan fehér az ágynemű, vagy épp azt olvassuk, hogy a köntös durva tapintású volt, a
törülköző széle pedig már foszlott.

BWT vízlágyító beépítése
A felmerülő mosodai problémákra a legkézenfekvőbb
megoldást egy BWT vízlágyító rendszer beépítse
jelentheti, hiszen a kemény vízből kiváló vízkő mind a
mosógépek élettartamát megrövidítheti, mind pedig
a textiliák minőségi érzetét ronthatja, valamint a
kemény vízzel történő mosás mosószer igénye magasabb, mint a lágy vízzel történő mosásé.
Tudta, hogy a mosógép fűtőszálára lerakódó 1 mm
vízkő akár 10%-kal is megnövelheti a mosógép energiaigényét, így a szálloda villanyszámláját is? Ráadásul a vízkőlerakódások miatt bekövetkező meghibásodás az egyik kiemelkedő szerviz ok, amely vagy
szervizköltséget von maga után, vagy súlyosabb
esetben szükségessé válik a készülék cseréje. Mindezt
elkerülheti, ha a mosodában BWT lágy selyemvizet
használ a mosógépek üzemeltetéséhez is.
Ráadásul lágy víz használata esetén kevesebb
mosószerre lesz szükség, és az öblítőszer használata
akár teljes mértékben elhagyható. Napi több tíz kiló
törülköző és ágynemű mosása esetén ez havonta
akár több tízezer forint megtakarítást is jelenthet. Ráadásul a lágy víz használata hozzájárulhat, hogy a
textiliák hosszabb ideig őrzik meg ragyogó színüket,
és pihe-puha tapintásukat.

Víz a mi
küldetésünk
BWT - For You and Planet Blue
Küldetésünknek és felelősségünknek tekintjük, hogy termékeinkkel a legmagasabb
minőségi követelményeknek eleget tevő vizet állítsunk elő, miközben a lehető legnagyobb mértékű törődést tanúsítsunk kék bolygónk iránt. Innovációink sokasága lehetővé tette számunkra, hogy Európa vezető víztechnológiai cégévé váljunk az elmúlt
néhány évtizedben. Termékeink a legmagasabb szintű biztonságot, higiéniát biztosítják az élet elixírjével, a vízzel való mindennapi érintkezésünk során.
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