
Szupermarket lánc – pékség

ESETTANULMÁNY

Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA

Auchan csoport / Jumbo

Jelenleg az Auchan csoport irányítja a Jumbo hipermarket

láncot és a P Pão de Açúcar szupermarket láncot 

Portugáliában összesen 33 üzlettel (23 Jumbo márkanév 

és 10 Pão de Açúcar márkanév alatt). A 197 630 m²

területen 30 BOX üzlet, 23 Jumbo üzemanyag kút, 23 

Saúde & Bem Estar üzlet, 1 Parafarmácia üzlet, 7 Jumbo 

optikus és 1 Jumbo Natureza üzlet található. A csoportnak 

összesen kb. 9000 munkatársa van. 

• 1970 – Az első Pão de Açúcar 

szupermarket megnyitása Portugáliában, Lisszabonban

• 1973 – A JUMBO megnyitása Cascais-ban

• 2010 – A JUMBO és a Pão de Açúcar fennállásának 40. 

évfordulóját ünnepli

PROBLÉMA
A Faro-i JUMBO által kibocsátott szennyvíz a 

pékségnek és cukrászatnak köszönhetően 

rendkívül magas paraméterekkel rendelkezett. 

A céget a helyi hatóság – FAGAR –

figyelmeztette a szennyeződések határértékek 

alatt tartására. 

MEGOLDÁS
2012. februárjában felvettük a kapcsolatot Luís

Massapina-val a JUMBO karbantartási osztályáról, 

aki cégünk vegyi termékeit már korábbról ismerte. 

A rendszer alapos ellenőrzése után javasoltuk a 

BioAmp berendezés üzembe helyezését a pékség 

területén annak érdekében, hogy a biológiai 

kezelés előnyeit teljesen ki tudjuk használni, vagyis 

hogy a majdnem 100 méter hosszúságú 

csőrendszer és ennek végén a pékség szennyvizét 

kezelő zsírcsapdát is tisztítani lehessen.

EREDMÉNYEK
A márciustól májusig terjedő időszakban a 

FreeFlow baktériumok kitisztították a teljes 

csőrendszert a bebocsátási helytől a 

zsírcsapdáig, aminek köszönhetően az 

értékek nagy mértékben emelkedtek. 

Szeptemberre a paraméterek a helyi 

hatóságok által meghatározott határértékek 

alá csökkentek, bizonyítva ezzel a BioAmp

rendszer hatékony és megbízható 

működését. 



A BioAmp berendezést a pékség területén helyezték üzembe, kb. 100 méterre a zsírcsapdától. 

A Faro-ban található JUMBO különböző pékárukat és cukrászati termékeket készít. 

Összes N 

(Határérték 90 mg/l)

A JUMBO karbantartási osztálya elégedett a BioAmp rendszer által nyújtott eredményekkel. 

SZOE

(Határérték 100 mg/l)

Lebegőanyag

(Határérték 100 mg/l)

KOI

(Határérték 1000 mg/l

BOI5 

(Határérték 500 mg/l)

Paraméter
2012. 

január

2012. 

május

2012. 

szeptember

Összes N 150 48 84

SZOE 86 145 34,5

Lebegő-

anyag 200 240 43,6

KOI 1200 4070 750

BOI5 680 3100 422


