HANDEL DETALICZNY
NON-FOOD

Orwak
Polska
prowadzi
sprzedaż,
montaż i serwis szerokiej gamy pras,
belownic i kompaktorów oraz materiałów
eksploatacyjnych
do
efektywnego
i rentownego gospodarowania odpadami.
Eksperci, przedstawiciele i partnerzy Orwak
Polska są dostępni w ośrodkach serwisowodystrybucyjnych ORWAK w całej Polsce.
Dział Serwisu od ponad dwudziestu lat
dba o niezawodność urządzeń w Polsce.
Zapewniamy naszym klientom wsparcie
w ramach asysty telefonicznej oraz
dostosowany do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań plan przeglądów okresowych.
W przypadku braku możliwości usunięcia
usterki
zdalnie,
maksymalny
czas
oczekiwania na przyjazd technika od
dokonania zgłoszenia wynosi 48 godzin.
ORWAK jest światowym liderem w branży gospodarki
odpadami, w zakresie produkcji i dystrybucji systemów
do sortowania, prasowania i belowania odpadów. Oferta
obejmuje szereg belownic, pras brykietujących oraz
kompaktorów zapewniających
prowadzenie systemu
gospodarki
odpadami,
surowcami
wtórnymi
oraz
opakowaniami zwrotnymi w sposób efektywny i dochodowy.
Ideą prowadzonej działalności jest wzrost wartości zbieranych
materiałów recyklingowych i redukcja kosztów ich logistyki.

Mniej znaczy więcej. Nadajemy wartość odpadom.

Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Felsztyńskiego 50
93-582 Łódź, Polska
Tel: +48 4264 8791 7
Fax: +48 4264 8218 5
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KONTROLUJ CZAS, PRZESTRZEŃ
I KOSZTY Z ROZWIĄZANIAMI ORWAK
Dzięki urządzeniom ORWAK pracownicy mają więcej czasu na prowadzenie sprzedaży i obsługę klientów
i nie poświęcają go na ręczne cięcie i zgniatanie kartonowych pudeł lub innych odpadów opakowaniowych.
Przedsiębiorca zyskuje więcej miejsca na produkty w sklepie i cieszy się z mniejszych kosztów usuwania odpadów.
Warto uczynić z gospodarki odpadami rentowny proces oszczędzający przestrzeń, czas i koszty organizacji,
a dodatkowo zwiększyć przychód ze sprzedaży surowców wtórnych!

WIELE MOŻLIWOŚCI
PRASOWANIA

ŁATWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA
Istotną i zarazem wspólną cechą charakteryzującą wszystkie
urządzenia ORWAK jest bezpieczeństwo pracy oraz łatwa
i wygodna obsługa. Prasy i belownice są obsługiwane najczęściej
przez personel sklepu, ale również i przez dostawców lub klientów.
Rozwiązania ORWAK są bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze,
dzięki czemu zarówno pracownicy i zewnętrzni dostawcy
po przeszkoleniu mogą szybko, łatwo i bezpiecznie z nich
korzystać.

• Wysokie zagęszczenie odpadów > Mniej transportów >
Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów
• Sortowanie > Mniejsze ilości składowanych odpadów >
Mniejsze opłaty związane z usuwaniem odpadów
• Wydajna gospodarka odpadami > Więcej czasu dla klienta
Systemy belujące ORWAK to inwestycja, która się opłaca!

PRASOWANIE OZNACZA DOCHÓD
Ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem
odpadów jest pożądane przez każdego sprzedawcę żywności.
ORWAK nie tylko pomaga zmniejszyć wydatki, ale również tworzy
nowe źródło dochodu:
• Sortowanie u źródła
> Wyższa wartość odpadów
do recyklingu
> Dochód z surowców
wtórnych

Szeroki asortyment produktów utrzymywany
w sklepach zwiększa ilość różnorodnych
opakowań, wymagających natychmiastowego
zagospodarowania.
Solidne systemy ORWAK pozwalają na efektywne
prasowanie różnego typu odpadów, takich
jak tekturowe pudła, opakowania z papieru
i folii oraz stalowe i plastikowe taśmy spinające.
Sortowanie odpadów u źródła ułatwiają belownice
wielokomorowe.

WIĘCEJ MIEJSCA!
Handel dąży do wykorzystania przestrzeni w optymalny i jak
najbardziej opłacalny sposób. W punktach sprzedaży regały zajmują
większość powierzchni. Dlatego ważne jest usunięcie odpadów z
alejek i przejść.
Rozwiązania ORWAK błyskawicznie ograniczają objętość odpadów
zapobiegając ich składowaniu w ciągach komunikacyjnych
i tym samym zapewniają niczym niezakłócone i sprawne
przemieszczanie się po sklepie. Bele o wysokim zagęszczeniu
wymagają znacznie mniej przestrzeni magazynowej niż stosy
odpadów składowanych luzem. Dodatkowo, rozwiązania ORWAK
same w sobie oszczędzają cenną przestrzeń, dzięki niewielkiej
powierzchni podłogi potrzebnej do ich użytkowania.

WIĘCEJ

CZASU

DLA

KLIENTÓW

Zastosowanie belownic ORWAK prowadzi do zmniejszenia
nakładów pracy na gospodarkę odpadami w porównaniu z pracą,
jaka jest potrzebna do zagospodarowania odpadów luzem.
Dzięki szybkości działania urządzeń ORWAK oraz ich intuicyjności
personel handlowy może skoncentrować się na kluczowych
zadaniach, czyli przede wszystkim na obsłudze klientów sklepu.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DUŻYCH ILOŚCI ODPADÓW
Firma Redan, z siedzibą w Łodzi,
to wiodący podmiot działający na
terenie Europy Środkowo-Wschodniej
na detalicznym rynku odzieżowym.
Zatrudnia
około
2000
osób.
Dystrybucja wyrobów prowadzona
jest w kilkuset sklepach.
Dynamiczny rozwój firmy pociągnął
za sobą konieczność efektywnego
zagospodarowania ogromnych ilości
wytwarzanych odpadów.
Firmie
zależało
również
na
ograniczeniu nieporządku na zewnątrz
zakładu. Surowce bowiem, ze względu
na duże objętości, składowane były
luzem lub na paletach. Odbierane
były raz w tygodniu, co powodowało
ich rozdmuchiwanie i ogólny nieład,
a to z kolei skutkowało problemami
z ich sprzedażą.

Na każdej z dwóch zmian pracownicy
zajmowali
się
rozkładaniem,
układaniem i zagospodarowaniem
surowców. W marcu 2012 roku firma
zdecydowała o zakupie belownicy
ORWAK 3410 SD.
Korzyści można było dostrzec już
podczas 2 tygodniowego bezpłatnego
testu.
Tomasz Łuźniak, zastępca dyrektora
logistyki w Redan:
„Zależało nam na obniżeniu kosztów
gospodarki odpadami i uzyskaniu
dochodu ze sprzedaży surowców.
Dzięki rozwiązaniom ORWAK nasz cel
został osiągnięty. Obecnie różnica
pomiędzy odpadem sprzedawanym
luzem, a zbelowanym wynosi
3500 zł miesięcznie. Dodatkowo
obniżyliśmy koszty pracy o 50%,

a dzięki umieszczaniu
bezpośrednio w komorze
mamy więcej wolnej
na magazynie i większy

surowców
urządzenia
przestrzeni
porządek.”

