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www.espik.sk

▪ Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
▪ Zber a likvidácia potravín po záruke
▪ Zber použitých jedlých olejov a tukov
▪ Čistenie lapačov tukov
▪ Evidencia odpadov
▪ Daňová výhoda
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Našim cieľom je realizovať trvalo udržateľný 
rozvoj odpadového hospodárstva, pomáhať 
zákazníkom správne evidovať a triediť kuchyn-
ský, reštauračný a potravinový odpad. Zároveň 
im pomáhame prispievať do ekologického 
systému zhodnocovania použitých jedlých 
olejov a biologicky rozložiteľných odpadov. 
Kontaktujú nás obce, mestá, stravovacie za-
riadenia, výrobné závody, obchodné reťazce... 
Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na 
celom Slovensku a ročne vrátime do obehové-
ho hospodárstva viac ako 10 000 ton odpadu. 

služby pre stravovacie 
zariadenia a závody
»  Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu
»  Zber a likvidácia potravín po záruke a potra-

vinových výrobkov
»  Zber použitých jedlých olejov a tukov
»  Čistenie lapačov tukov
»  Evidencia odpadov
»  Daňová výhoda

Zber je zabezpečený na základe rámcových 
zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej 
odpadovej legislatívy. Pravidelný vývoz od-
padu prebieha podľa stanovenej frekvencie 
vývozu. Na zber biologicky rozložiteľného od-
padu poskytujeme vlastné, čisté, dezinfi kova-
né a označené zberné nádoby zodpovedajúce 
platným právnym predpisom. 

Navyše, pri zbere použitých jedlých olejov 
a  tukov odmeňujeme zákazníkov produktmi 
z katalógu odmien. Podľa počtu nazbiera-

ných bodov možno si vybrať akýkoľvek pro-
dukt prezentovaný v online katalógu na www.
prepalenyolej.sk. Svoje služby sme rozšírili aj 
o možnosť čistenia lapača tukov z prevádzok, 
čistenie septikov, kanalizácie a podobne. Viac 
informácii nájdete na www.lapactuku.sk.

Vzhľadom na to, že byrokratická záťaž slo-
venských podnikateľov medziročne vzrastá, 
úspešne sa nám podarilo aplikovať systémové 
riešenia a prevziať vedenie evidencie odpadov 
za našich zákazníkov. Vďaka evidencii na www.
evidenciaodpadov.sk nemusia riešiť zdĺhavú 
administratívu a ušetrený čas môžu zmyslu-
plne investovať do rozvoja svojho podnikania 
alebo sa len jednoducho venovať viac záľubám 
či rodine. 
V prípade, že prevádzkam zostal vyradený po-
travinový tovar, výrobky a zásoby po dátume 
spotreby, aj vtedy máme riešenie. Zabezpečíme 
likvidáciu podľa platnej legislatívy a zákona, vy-
stavíme daňový doklad (faktúru), ktorú si mô-
že daňovník/prevádzka ofi ciálne zaevidovať do 

daňových nákladov na bezproblémové preuká-
zanie daňovému úradu.

Prečo si vybrať nás?
Spĺňame prísne európske normy, sme držiteľ-
mi certifi kátov:
»  Certifi kát manažérstva kvality ISO 9001 
»  Certifi kát riadenia environmentu ISO 

14001
»  Medzinárodný certifi kát ISCC EU udrža-

teľnosti na preukázanie dodržiavania RED 
a FQD

Zároveň sme členmi Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory. 
Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša 
fi rma vyzbiera skončí v bioplynových stani-
ciach, preto na vyzbieraný kuchynský a potra-
vinový odpad dávame garanciu, že bude riadne 
spracovaný a druhotne zhodnotený. 

Pomáhame chrániť životné prostredie. 
Chráňte ho s nami. 
www.espik.sk

text a foto  Espik 

Sme fi rma s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti pravidelného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu na celom Slovensku. Riešenia, ktoré ponúkame, chránia životné prostredie. 

Pomáhame pri plnení zákonných povinností a odbremeňujeme zákazníkov od starostí spojených 
s likvidáciou kuchynského odpadu. Pri spolupráci si zakladáme na dobrej komunikácii  

so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Ak chcete získať spoľahlivého partnera, 
u nás ste na správnom mieste.

naše riešenia pomáhajú chrániť 
životné prostredie

gAsTrOnOMy
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Všetci sme prežili ťažký rok, sektor HoReCa 
však patril medzi najviac zasiahnuté. Ako 
ovplyvnila pandémia fungovanie vašej fi rmy?

Keďže naša činnosť je priamo naviazaná na 
fungovanie HoReCa segmentu, počas pan-
demickej krízy sme pocítili útlm vo vyťa-
ženosti našich vlastných kapacít (servis, 
projekcia, realizácia), ale aj zmeny cien do-
dávateľov naviazané na zmeny v primárnom 
a sekundárnom sektore hospodárstva. Sme 
však stabilná spoločnosť a máme dostatoč-
né rezervy na to, aby sme ťažšie obdobie bez 
väčšej ujmy prežili. 

Čo bolo pre vás najťažšie?
Každá kríza so sebou nesie veľa nepopulár-
nych javov a opatrení, ako napríklad rôzne 

skracovania rozpočtov alebo zníženie sta-
vov pracovnej sily. Keďže sme spoločnosť 
pôsobiaca vo veľmi špecializovanom odvet-
ví, skúsenosti a vedomosti našich zamest-
nancov sú doslova na nezaplatenie. Preto 
sme veľmi radi, že sa nám v týchto ťažkých 
chvíľach podarilo udržať náš nenahraditeľný 
tím odborníkov. Osobne, ako riaditeľ spo-
ločnosti som všetkým veľmi vďačný za to, že 
sme pochopili vážnosť situácie, zomkli sme 
sa a odolali nepriaznivým externalitám. 

Mnohé fi rmy sa v tomto čase zamerali na vý-
voj a inováciu produktov, na čo by ste z novi-
niek portfólia fi riem, ktorých ste výhradnými 
zástupcami, radi upozornili?
Áno, aj my sme v tomto zvláštnom období 
upriamili pozornosť na inovácie a moderni-

záciu portfólia. Trendom v našom odvetví 
je  už dlhšie ekológia, preto sme sa dôrazne 
sústredili na zefektívňovanie produkčných 
procesov a znižovanie uhlíkovej stopy tvore-
nej pri poskytovaní HoReCa služieb. Na trh 
sme priniesli Urban Cultivator, ktorý je urče-
ný na bezproblémové indoorové pestovanie 
microgreenov a byliniek. Doslova interié-
rová záhradka do reštaurácie alebo domov. 
Vďaka pestovaniu s Urban Cultivatorom 
môžete pohodlne dopestovať najčerstvejšie 
a najvýživnejšie suroviny priamo doma ale-
bo v podniku. Bonusom je, že to všetko do-
siahnete s minimálnou záťažou na životné 
prostredie, keďže vaše suroviny za vami ne-
musia cestovať stovky kilometrov. 

www.cortec.sk

text  Cortec

Spoločnosť CORTEC sa zaoberá projekciou, predajom, poradenstvom, realizáciou a servisom 
gastronomických, potravinárskych a obchodných technológií. Počas svojej existencie od roku 1992 

realizovala viacero rôznych inštalácií najmä na Slovensku, ale aj v strednej Európe. O tom, ako 
prekonali obdobie pandémie a čo sa im aj napriek kríze podarilo, sme sa rozprávali s riaditeľom 

spoločnosti CORTEC, Róbertom Gerecom.

spoločnosť cOrTec aj napriek pandémii 

prichádza s novinkami
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profi    
        PÊLE-MÊLE

HLAVU NAHOR   
Poznáte to, podhľady nepôsobia zakaždým vábivo. Najmä ak je prevádzka v priestoroch, ktoré nedovoľujú zatajiť všetky sú-
časti technického zariadenia budovy. No prečo zúfať? So systémom Combi-Line môžete dosiahnuť esteticky pôsobivý pod-
hľad. Inštalácia tohto modulárneho riešenia spočíva v nosnom skelete z kotviacich koľajníc a vymeniteľných panelových 
profilov. Výhodou je možnosť ich individuálneho pripínania, čo v prípade potreby umožní rýchly prístup k potrubiu či kabe-
láže. Širšie uplatnenie nachádza Combi-Line predovšetkým vďaka šikovnej kombinácii materiálov; dizajn tak možno prispô-
sobiť existujúcej interiérovej schéme – či už v miestnosti prevláda drevo, mramor alebo betón. S doplňujúcou ponukou tex-
tilných plstených panelov HeartFelt vyhovuje systém aj po akustickej stránke, keďže znižuje distribúciu zvuku aj v rušných 
a rozľahlých zónach, ako sú lobby či chodby.   
FOTO Hunter Douglas 

A NAOZAJ SUCHÉ!  
Hotelový sušič Aliseo Carbonic 1900W vysuší vlasy do posledného prame-
ňa. Iónová technológia totiž dovoľuje teplému vzduchu prenikať medzi jed-
notlivé vlasy a usušiť ich bez toho, aby mali hostia dojem, že ich vlasy stra-
tili tvar a objem. S funkciou studený vzduch možné využiť fén aj pri stylingu. 
Spýtajte sa na ponuku hotelového zariadenia Aliseo na aliseo.cz.    
FOTO Aliseo 

D MÄKKÝ KROK  
Od hotelového lobby po konferenčnú miestnosť sú hotelové 
koberce zásadným prvkom, vďaka ktorému sa zvuk v objekte 
šíri tak, ako sa má. To by však malo platiť aj aj v prípade, keď má 
byť hlučnosť v priestore obmedzená čo najviac. Tlmiaca tech-
nológia Milliken Comfort Plus, pozostávajúca z  vláken znižu-
júcich osciláciu a šírenie echa, umožňuje dosiahnuť tichú pre-
vádzku aj tam, kde zvuk nie je možné tlmiť inými prvkami, ako 
napríklad nábytkom či závesmi.    
FOTO Milliken  

G JEDEN PRE VŠETKÝCH  
So zvyšujúcimi nárokmi na prevádzky virtuál-
nych kuchýň sa pridružujú k  úspešnému vede-
niu gastrozariadení nové výzvy. Halton preto 
vymyslel riešenie pre profesionálne prípravov-
ne a kuchyne, ktoré si vyžadujú výkonnejšiu sú-
stavu na odsávanie pachov a ventiláciu v sties-
nených priestorových jednotkách. Adaptívny 
odsávací systém sa vyznačujú kompaktnou veľ-
kosťou, dômyselnou filtráciou, ktorá zabraňuje, 
aby sa v prevádzke šírili nežiaduce pachy, ktoré 
by mohli ovplyvniť chuť aromatických jedál. Pred-
nosťou je aj možnosť napojenia viacerých virtu-
álnych kuchýň na centrálny odsávací systém, 
keďže Halton navrhol sústavu tak, aby sa mini-
malizovala rozsiahlosť potrubnej siete.      
FOTO Halton   

C ŠPLH PO LANE   
Závesnú lampu Cima, ktorú navrhol Marco Dessi, charakterizuje adaptabilita 
a takmer až utilitárny dizajn, spočívajúci v kladkovom princípe vyvažujúceho zá-
važia, regulujúceho prebytok nosného lana. Posuvné svetlo možno ľubovoľne ťa-
hať v obidvoch smeroch. So špeciálnym mechanizmom zvieracej spony netreba 
žiadne ďalšie upevnenie. Stačí ťahať.     
FOTO Lodes  

D EVIDENCIA ODPADOV    
Nemusíte riešiť zbytočnú administratívu, fir-
ma ESPIK vedie evidenciu odpadov za vás. 
Získate podrobný prehľad o  odovzdanom 
bio odpade a potrebnú dokumentáciu bu-
dete mať dostupnú kedykoľvek na jednom 
mieste. V elektronickej podobe si môžete 
kontrolovať množstvo odpadu a jeho zber. 
V prípade úradných kontrol  si rýchlo a po-
hodlne vytlačíte celkový report, evidenč-
né listy alebo vopred vyplnené ročné ohlá-
senie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 
www.evidenciaodpadov.sk, www.espik.sk.     
FOTO Espik   

G PODĽA POTREBY      
Diaľkové ovládanie pre sprcho-
vacie WC Geberit AquaClean je 
intuitívne a  dá sa jednoducho 
ovládať. Poloha sprchovacieho 
ramena, oscilácia alebo intenzi-
ta sprchovania sa dajú prispôso-
biť a uložiť. Stačí sa len dotknúť 
tlačidla. Sprchovacie WC sa dá 
alternatívne ovládať aj cez apli-
káciu. Informujte sa o ponuke vý-
robkov AquaClean pre hotely na 
geberit-aquaclean.sk     
FOTO Geberit   
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Hotelový sušič Aliseo Carbonic 1900W vysuší vlasy do posledného prame-
ňa. Iónová technológia totiž dovoľuje teplému vzduchu prenikať medzi jed-
notlivé vlasy a usušiť ich bez toho, aby mali hostia dojem, že ich vlasy stra-
tili tvar a objem. S funkciou studený vzduch možné využiť fén aj pri stylingu. 
Spýtajte sa na ponuku hotelového zariadenia Aliseo na aliseo.cz.    
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