
Apex™

Meer controle. In alle eenvoud.



...van de mensen vindt dat vuil servies  
en bestek een negatieve invloed  

heeft op hun restaurantervaring*

Klanten vinden hygiëne belangrijker dan  
de keuze aan gerechten of de kwaliteit  
van de bediening*

Grootste uitdagingen: 

 Constante resultaten verkrijgen  

 met één gang door de machine

 Rekening houden met de stijgende 

 kosten voor water, energie en afval

 Werkonderbrekingen wegens 

 machineproblemen vermijden

 Efficiënte werking verzekeren

 Een veilige werkomgeving creëren

Gemiddelde kostenverdeling voor een vaatwasproces:

Indirect
20%Energie  

& water
13%

Detergent
ALLEEN 

5%

Breuk vaatwerk
10%

Redenen voor hogere kosten: 

 Personeelsverloop

 Onvoldoende training

 Onvoldoende procedures

 Onopgeloste machineproblemen

 Geen detergent of spoelmiddel

* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

Arbeid
52%



Kon aangeven wanneer  

procedures niet gevolgd werden? 

 U informatie kon verschaffen om 
kosten te verlagen en constante  
resultaten te verzekeren?

Vaatwassen eenvoudiger en  
veiliger maakte voor u en uw team?

Uw grootste 
vaatwasuitdagingen - 
Opgelost.

Hoofdkenmerken van vaatwassen. Traditionele vloeibare 
producten. Apex™

BEtROUWBARE REsUltAtEn (MEt dE jUIstE PROCEdUREs) √ √
MERKBAAR MIndER PlAstIC AfVAl √
OPVOlGInG VAn dE tOtAlE VAAtWAsKOstEn √
AllE sOlId VAAtWAsPROdUCtEn √
MAChInE OPVOlGInG VAn PARAMEtERs: tEMPERAtUREn, 
lEEGMEldInG-AlARMEn, WAstAnKVUllInGEn √
RAPPORt MEt MAChInE dAtA WEERGEGEVEn MEt dAGdEtAIl 
(VOlGEns BEhOEftE) √
GOEd zIChtBARE, EEnVOUdIG tE BEGRIjPEn AlARMEn √
KORtE PROCEdUREVIdEO’s dIE zEER tOEGAnKElIjK  
zIjn VAnAf dE VAAtWAssER √
KlEUR- En VORMGECOdEERdE PROdUCtEn √

Klanten vinden hygiëne belangrijker dan  
de keuze aan gerechten of de kwaliteit  
van de bediening*

Wat als uw vaatwasmachine…

...Maak kennis met Apex™.



lCd-scherm met 
hoge resolutie

Optie om 2 talen  
te selecteren

Alarmen met 
beelden, tekst en 
‘snooze’-functie

taalvrije  
trainingvideo’s  
van procedures

VAATWASPRODUCT NAGLANSPRODUCT

Vaste producten en informatie  
Veiligheid en controle

	 Kleur- en vormgecodeerde producten
 Veilige en eenvoudige belading

 100% verspillingsvrij

VOORWEEKPRODUCT
POT & PAN  

INWEEKPRODUCT HANDAFWASPRODUCT



dashboard voorziet eenvoudig leesbare prestatierapporten

Een gedetailleerd rapport informeert u wanneer er problemen optreden

Actiegerichte rapportering  
en alarmen

	 Eenvoudig leesbaar dashboard

 Aanduiding waar en wanneer  
 problemen optreden

Maximale controle over  
het programma  
	 data om het herwassen en de totaalkost  

 te helpen verminderen

Optie om 2 talen  
te selecteren

sAMEnVAttEnd APEX 
VAAtWAsRAPPORt

EffICIËntIEsAMEnVAttInG
MAAltIjdEn - KORVEntREnd PER MAAnd

96% - 100% van de korven
 afgewassen zonder problemen

76% - 95% van de korven
 afgewassen zonder problemen

75% of minder korven  
afgewassen zonder problemen

verhoging maaltijden 
fEB-MRt

verhoging korven 
fEB-MRt

% van de korven afgewassen met gewenst spoelmiddel
 96% - 100% van de korven afgewassen zonder problemen

% van de korven afgewassen bij wastankverversing
 96% - 100% van de korven afgewassen zonder problemen

Rinse temp

Wash temp

detergent

Rinse Additive

Wash tank Change

Meer controle. In alle eenvoud.

Registratie van sleutelparameters  
	 spoeltemperatuur 

 Wastemperatuur 

 Productniveaus 

 Wastankverversing 

 Aantal afgewassen korven 

 Efficiëntie



Om meer te weten te  
komen over Apex, bezoek 

www.whycleanmatters.com/Apex™

Hou uw milieu- 
impact onder  
controle 
Voor een vaatwasser met  
een gemiddeld korventype  
helpt Apex™:

 U jaarlijks 3.712 kWh 
 ENERGIE te BESPAREN 

 U jaarlijks zo’n 27.557  
 liter WATER te BESPAREN 

 

 U jaarlijks** het plastic  
 AFVAL met 63 kg te  
 VERMINDEREN

 †  Gebaseerd op het draaien van 200 korven per dag en 
een vermindering van het aantal korven met 10%

*  Gebaseerd op het draaien van 200 korven per dag  
 en een vermindering van het aantal korven met  
 10% in het gemiddelde restaurant

**  Versus 20 liter vloeibare bussen, gebaseerd op het 
draaien van 200 korven per dag in het gemiddelde 
restaurant

1  Een gemiddeld huis verbruikt 3.000 kWh per  
 jaar volgens OfGEM, januari  2011. factsheet 96.  
 www.ofgem.gov.uk
2  douches vs. baden: feiten, cijfers en misvattingen.  
 nov 2011, Waterwise.org.uk

Apex™ bespaart 
het gemiddelde 
restaurant

7,288
 Korven per jaar†

Wat kan Apex™ 
betekenen voor uw 
operatie?
 Minimaliseert de kosten, 
 maximaliseert de resultaten  
 en beschermt uw merk

 tilt uw vaatwasoperatie naar 
 een hoger niveau

 
...wat overeenkomt met 400 dagen 
elektriciteitsverbruik in een gemiddeld huis 

1

...wat overeenkomt met meer dan  
340 gevulde badkuipen!

... wat overeenkomt met meer dan  

1.200 lege frisdrankflessen van 2 liter!



Persoonlijk geleverde service

Tijdens regelmatige servicebezoeken 
werken onze Ecolab-TM’s samen met 
uw personeelsleden zodat die altijd:

 Veilig de juiste procedures volgen

 de juiste producten gebruiken 

 de juiste resultaten bereiken

 

 servicebezoeken worden geregistreerd  

 op de Ecolab tablet PC

 Checks, observaties, aanbevelingen en 

 acties worden ondernomen voor  

 kritieke punten

 training ter plaatse om problemen op  

 te lossen

 samenvattende rapporten tonen 

 observaties en ondernomen acties

We gebruiken Ecolab nu 6 maanden en onze  
Territory Manager heeft ons geholpen om de  
netheid in alle afdelingen merkbaar te verbeteren

Aankoopmanager Southcrest Manor Hotel, UK

“
“



Apex™: het vaatwasprogramma waarop u kunt rekenen 

VORM PROdUCtnAAM OMsChRIjVInG VERPAKKInG

VAATWASPRODUCTEN  

APEX™ POWER  
VAAtWAsdEtERGEnt 

hoogperformant detergent voor zacht water. 4 x 3.1kg

APEX™ UltRA  
VAAtWAsdEtERGEnt

hoogperformant detergent voor middelhard 
water en ernstige bevuiling.

4 x 3.1kg

APEX™  RInsE AddItIVE
sterk presterend spoelmiddel voor een 
schitterend en vlekvrij resultaat.

2 x 1.1kg

MANUELE PRODUCTEN

APEX™ dElIMER
hoogperformante kalkverwijderaar voor de 
vaatwasser.

6 x 0.6kg

APEX™ PREsOAK
Apex Presoak voorkomt dat uw gasten residus 
zien op het bestek en verwijdert zetmeel en 
proteïnes.

3 x 1.8kg

APEX™ POt & PAn sOAK
Ontwikkeld om vuil te verwijderen voordat de 
vaat door de machine gaat.

3 x 2.2kg

APEX™ MAnUAl dEtERGEnt Om doeltreffend vetten te verwijderen. 1.3kg

www.be.ecolab.eu 
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