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NOVÉ MYCÍ CENTRU — ZAŠKOLENÍ — SERVIS

Nemocnice

eské Bud jovice, a.s.

Nemocnice v eských Bud jovicích je zavážena stravou pro zam stnance a pacienty z blízké menzy,
kde se va í až 3500 jídel (naše reference s varnou technologií ELRO). V souladu se zám rem a s plánovanou výstavbou jednotlivých pavilon v areálu nemocnice vyvstal požadavek na vybudování nového stravovacího provozu navazujícího na dodávku teplé stravy, která se vydává v zam stnavatelské jídeln
a také pacientským tabletem. Nejedná se tedy o pln vybavený stravovací provoz, ale o úseky výdeje
jídel na které plynule navazuje mycí centrum. Kapacita mycího centra se pohybuje okolo 1400 strávnícelkem (pacienti a zam stnanci) s tím, že samotné mytí pro jednotlivá st ediska probíhá odd len .
Celé mycí centrum se skládá ze t í pr chozích tunelových my ek MEIKO typu M-iQ, rozd lovacího
pás a sb rného pásu. Dva mycí stroje jsou umíst ny v suterénu objektu a jeden mycí stroj je se sb rným pásem umíst n ve 2NP jako sou ást zam stnavatelské jídelny. N mecká spole nost MEIKO uvedla
koncem roku 2010 na n mecký trh první mycí stroj typu M-iQ, který vykazuje velmi nízké náklady na
provoz, dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Mycí stroje typu M-iQ jsou v etn pevn zabudované rekuperace. Odpadá tak b žná provozní nutnost jako je p ipojení my ky na rozvody VZT.
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Autorizovaný servis

Nemocnice eské Bud jovice a.s. se tak stala prvním provozovatelem tohoto typu myek v eské republice.
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