
MEGOLDÁS

Az ügyféllel való megbeszélés után az NCH 

javasolta 2 Aardvark berendezés felszerelését a 

zsírcsapdákhoz.

PROBLÉMA

A zsírcsapdákban felgyűlt zsír miatt olyan 

problémák fordultak elő, mint pl. rossz szag, lassú 

lefolyású csatornák, gyakori szivattyúzások. Az 

ügyfélnek magas hulladékköltséggel és 

alkalmazottainak gyakori panaszával kellett 

számolnia.

EREDMÉNY

A szerződés 6. hónapja után az ügyfél számára 

is észrevehetően csökkentek a rossz szagok, a 

dugulások és a szivattyúzások.

A dugulások kiküszöbölésével az ügyfél havi 

600€, a szivattyúzások megszüntetésével havi

800€ költséget takarított meg.   

Bútorkereskedelmi vállalat

ESETTANULMÁNY

Ikea, Aigaleo Athén

Az IKEA egy magántulajdonban lévő, multinacionális, 

háztartási termékeket forgalmazó vállalat, amely 

könnyen összeszerelhető bútorokat tervez és 

értékesít. Az IKEA a világ legnagyobb 

bútorkereskedelmi vállalata, 1943-ban alapította a 17

éves Ingvar Kamprad Svédországban.

Az IKEA név az alapító nevének (IK), illetve annak a 

farmnak és városnak a kezdőbetűiből tevődik össze, 

ahol ő felnőtt - Elmtaryd és Agunnaryd (EA). Kamprad 

azért is választotta ezt a nevet, mert úgy hangzik, mint 

a görög szó ‘oikia’, amely házat jelent.

A hálózatnak 253 áruháza van 33 országban, sok

Európában, a többi pedig az Egyesült Államokban, 

Kanadában, Ázsiában és Ausztráliában. Az IKEA 

honlapján 12 000 termék található, ez közelíti meg 

legjobban az IKEA teljes termékválasztékát. Az IKEA

honlapjának több, mint 470 millió látogatója volt egy év 

alatt, 2007. szeptembertől 2008. szeptemberig.

Görögországban először 2001-ben nyílt IKEA áruház, 

Thessalonikiben. Valóságos fenomén lett belőle, a 

görögök nagy számban bútorozták újra otthonaikat 

ebből az áruházból. Ma már több helyen is vannak 

IKEA áruházak: Athén, Thessaloniki, Larisa, Ioannina. 

Még Cipruson is van egy.



Az Aardvark naponta nagy mennyiségű élő, biztonságos 

baktériumot juttat az ügyfél csatornarendszerébe.

Az Aardvark 85-ször erősebb, mint a legközelebbi vetélytársunk 

berendezése.

Az Aardvark baktériumok megemésztik a zsírokat, olajokat,

ételmaradékokat és egyéb szerves hulladékokat, amelyek 

eldugíthatják a csővezetékeket, zsírcsapdákat és szennyvíz 

rendszereket.

Az Aardvark baktériumok megemésztik a rossz szagokat okozó 

szerves hulladékokat a csatornákban és zsírcsapdákban, ezáltal 

megszüntetik a probléma okát.

Az Aardvark baktériumok drámaian csökkentik (akár 70%-kal is) a 

szippantások vagy nagynyomású tisztítások szükségességét.

Az Aardvark baktériumok csökkentik a zsírok, olajok és egyéb 

szerves hulladékok mennyiségét, valamint a BOI és KOI értékeket 

az ügyfél szennyvizében, amely a közösségi szennyvízcsatorna 

rendszerbe folyik. Ezáltal biztosítják a helyi hatóságok 

szabályzatainak és a környezetvédelmi előírásoknak való 

megfelelést.

Az Aardvark csökkenti a szennyvíz díjakat és bírságokat, 

amelyeket a helyi hatóságoknak kellene kifizetni.

Képek a helyszínről


