ÇEVREYE DARBE

FILTA’YLA KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUKLAR.

ÇEVREYE SORUMLULUĞUNUZ
Filta, daha temiz bir çevrenin kendimizde başladıgına inanıyor. Sürekli hem
içte hem dışta dayanıklılık aramaktayız. Bu sebeple girişimci ve çevreyi
korumakla üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Her ürün ve servis sunduğumuz
ürünler kapsamlı bir testen geçiyor. Bunu kurumsal sosyal sorumluluklar ve
müşterilerimizin tasarruf sağlamaları içindir. Aynı zamanda şirket olarak
kendimizinde sorumluluğu vardır, müsterilerimizi bilinçlendirmek bizim
borcumuzdur. Daha iyi bir ortama ve çevreye katkıda bulunmamız şarttır.

BİZİM MiSYONUMUZ
Bizim misyonumuz, işletmecilerimizi bilinçlendirmek, tüketiciler, restoranlar
ve küçük işletmeciler dayanıklı işletmelerini sürdürebilmeleridir.

5.000 litre kızartılmış yağın kullanımıyla, çevreye
yapmış olduğunuz zararı hesapladık.
10 litreden oluşan 500 tane teneke yağ demektir.
Çevreye verdiği zarar sizi şaşırtacaktır. Tüm
gelişmelere zincirleme olarak bakarsak eğer,
bitkilerin yetiştirilmesinden, hasat işleminden ta ki
paketlenip de yemeklik kızartma yağın taşınmasına
ve sonunda hazır kullanım olarak kızartma
kaplarında bulunana kadar

K U R U M S A L S O S YA L
Tarım ve işleme tasarrufu
Tarım

4,2 hektar

Su

27.825.782 litre

Tarım ilaçları

5,72 kilogram

Gübre

198 kilogram

Kireç

1.689 kilogram

Enerji tasarrufu

BUNU BİLİYORMUYDUNUZ...
Petrolden dizel yakıtı, asitli yağmur yağmasına önemli sebeblerden biridir.
Ama geri dönüşümlü bitkisel yağlar sayesinde kükürt dioksit emisyonları
zararsızdır.
Bitkisel yağdan geri kazanım %80 daha az CO² tüketir. Dizel petrolden türetilir.
Dünyanın küresel ısınmasının yavaşlamasına çok önemli katkılarından biridir.
Petrolden türetilen dizelle çalişan araçlardan, geri dönüştürülmüş bitkisel
Biodizel ile çalışan araçlar %50 daha az karbonmonoksit (CO) üretir.
Ayrıca petrol bazlı dizelden, biyodizel daha az kanserojen parçaçıkları ve
daha az polisiklik aromatik hidrokarbonlar emisyonları (yanmadan oluşan
çevre kirliliği) oluşturur.

Dizel

156 litre

Benzin

51 litre

Elektrik

68,8 kWh

Propan

27,6 kilogram

Gaz

17,2 m2
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Ambalaj ve nakliye tasarrufu
Plastik

135 kilogram

Karton

90 kilogram

Dizel

863,3 litre

CO² Emisyonlarının azaltması
Yukarda okumuş olduğunuz yakıt tasarrufları
sayesinde zararlı CO² tercihen 8.423 kilogram
azalmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu 936 ağaç
dikmekle eşittir.
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SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE,
Filta Benelux
Stavangerweg 21-4
NL-9723 JC Groningen
Telefoon 0800 - 10 11
E-mail
info@filta.nl
Internet www.filta.nl

İ M A L AT M A L İ Y E T L E R İ N D E N
TA S A R R U F S A Ğ L A N M A S I

www.filta.nl
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DAYANIKLILIĞIN VE VERİMLİLİGİN SÜRDÜRÜLMESİ
Kızartma yönetiminde ve yemeklik yağın süzülmesinde, FiltaFry Plus 1996 dan itibaren dünya
çapında büyük bir markadır. Bir mobil ve çevre dostu servisidir. Yemeklik yağın mikrobaz
sistemiyle yağın süzülmesi ve profesyonel temizleme sistemiyle müşterilerimize hem zamandan
hem maddi acıdan tasarruf sağlamaktadır.

FILTAFRY’IN ÖZELLİKLERİ

FILTAFRY PLUS’UN
İŞLEM BASAMAKLARI

FiltaFry Plus kavramı çok yönlüdür. Pişirim sıcaklıkları ile çalışılır, iş gücünden yüzde yüz kâr sağlanır. Ayrıca yağınız derin
kızartma kabından pompalanır ve mikro-filitrelenmişhale getirilir.Bu işlem diğer filitre sistemlerin aksine derin kızartma
kaplarının içinde gerçekleşmektedir!

Kızartma maliyetlerinde %50 tasarruf sağlar
Bizim hizmet /servis operatörümüzün düzenli ziyareti nedeniyle yemeklik
yağıniz ve kızartma yağıniz iki kat daha uzun ömürlü olur.
Kızartma maliyetiniz %50 avantajlI hale gelir. Kızartma maliyetinde alt
masrafları yarıya indirir; yağ satın alınması, personel dağıtımı,enerji kullanımı
gibi faktorleri yarıya indirir.

Gıda kalıtesını yukseltır
Sağlıklı beslenme günümüzün en önemli kurallarından biri. Özel mikrofiltre
süreci sayesinde yağımız zararlı karbonlardan temizlenir. Temizlenen yemeklik
ve kızartmalık yağınız kaliteli ve sağlıklı ürün halini alır, müşterileriniz bunun
farkına varacaktir.

Yemeklik yağınızının ömrünü %100 uzatır
Iş yerinizde kullandığınız yemeklik veya kızartmalık yağınızı, servisimizin
düzenli olarak süzmesi ve filitrelemesi sayesinde yağınızı iki kat daha
süreli kullanabilirsiniz. Her kızartmadan sonra yağınızı değiştirmek zorunda
kalmazsınız. Bu da size yağınızı daha uzun ömürlü kullanmanıza ve daha
az yağ satın almanız demektir. Bu durum size para tasarrufu olarak geri
dönmektedir.
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Ulaşım

TPM değerlerini ölçmek

Bilgi

Servis operatörü randevu adresine,
sisteme
ayarlanmış
uygun
servis
aracıyla gelir, sorununuzu ve şikayetinizi
çözebilecek düzeydeki personelimiz her
koşulda dar cadde ve sokaklardaki iş
yerlerinize ulaşmakta sıkıntı çekmez.

TPM (Total Polar Material) ölçmesi size
kullandığınız yağın kalitesinin bilgilerini
vermektedir. Servisimizin her seferinde
almış oldugu numünelerden elde edilen
değerler şirketimizde size ait dosyalara
yükleniyor, kullanmış olduğunuz yağın
kalitesini artırmak için size filtreleme
işleminde izleyeceğiniz yolu size tarif
eder ve sizinde bu yol tarifine uymanız
koşuluyla bilgilendirir.

Verimli kızartmanın nasıl elde edilmesi,
yağın kalitesi ve nasıl enerjiden
tassarruf
sağlayacağınız
konusunda
servis operatörümüz siz müşterimizi
bilgilendirecektir.

Çevreyi korumak

4
Yağın ve filtrenin
pompalama işlemi
Yağınızı
ateşleme
sıcaklığında
pompalıyor. Makine ise sürekli yağınızı
filitreliyor.

KURUMSAL SOSYAL

Sizde toplumunuza karşı sorumlu ve dayanıklı bir girişimcisi olmak
istemezmisiniz? Bizde atıkların toplanmasına yardımcı oluyoruz.
5.000 litre yağın filitrelenmesi demek; zararlı emisyonların (CO²) 8,423 kilo
azalması demektir. Çevreye olan zararlı karbon katkınızda haliyle azalmış
olacaktır.

2
FİLTRELEME
VE TEMİZLEME
BİLGİSİ

Temiz ve hijyenik kızartma kapları
Hizmetlerimizden biri olan kızartma kablarının temizlenmesi sayesinde,
sıkıcı ve pis işten sizi kurtarmış oluyoruz, ayrıca kızartma kaplarının yan
tarafları her zaman pırıl pırıl tertemiz olacak. Üstelik sıcak kızartma kaplarını
taşımak zorunda kalmıyorsunuz, bu da hem mutfak kazalarını önler hem de
personelinizin ve sizin iş güvenliğinizi sağlar.

Karbon artıkların %99’unu temizler
Bildiğimiz gibi karbon sağlımız için zararlı ve tehlikelidir. Bizim mikrofiltresi
süreci yağda bulunan karbon artıklarının %99 unu temizler. Karbon artıkları
dışında ayrıca yağınızda bulunan diğer kirlilikleride yağdan filtreler. Bu daha
sağlıklı ürünler üretir ve daha iyi pişirme etkinliği gösterir. Müşterileriniz bu
kalite farkını kesinlikle tadacaktır. Sizde enerji maliyetlerinde bunu tasarruf
olarak hissedeceksiniz.
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Derin yağ kızartma kabının
temizlenmesi

Yağın geri pompalanıp
tekrar doldurmak

Yağınız filitrelemek için vakum ile
çekildiğinden derin kızartma kabınızda
aynı anda temizleniyor. Yağ bakiyeniz ve
kızartma kırıntıları özel bir vakumlama
sistemiyle temizleniyor, sonra özel
temizlik malzemesi kullanılarak temizlik
sağlanıyor.

Derin yağ kabınız temizlendikten sonra
filitrelenmiş yağınız geri kızartma
kabınıza pompalanır. Yağınızın rengi
şimdi açık renktedir ve Karbon artıkları
%1 den daha azdır.

1
FİLTRELENMİŞ
YENİLENMİŞ
YENİ YEMEKLİK
YAĞIN TESLİMİ

3
YAĞ ALIMI

4
BİODİZEL İÇİN İŞLEME

