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TOTALLEVERANDØR

Ecolab er et globalt konsern som i dag er
verdens største selskap innen industrielle og
institusjonelle hygieneløsninger. Vore kunder
er bl.a hoteller, institusjoner, sykehus,
storkjøkken og hele næringsmiddelindustrien.

OPPLÆRING OG UTDANNELSE
En viktig del av vår totale service er
kontinuerlig opplæring og utdannelse av
egne medarbeidere, samt av kundenes
medarbeidere som er beskjeftiget med
hygiene. Kjemi og utstyr er ikke nok for
å oppnå et godt resultat- både praktisk
og teoretisk kunnskap er også avgjørende. Ecolab gjennomfører kurs og
utdannelsesseminarer.

I næringsmiddelindustrien er kundene våre
bryggeri-, meieri-, slakteri, fisk- og
medisnalindundustrien, samt landbruket.
Innen profesjonell rengjøring og hygiene har
Ecolab en omsetning globalt på ca. 30
milliarder kroner. Vi er representert i mer enn
170 land og har 22000 ansatte. For å imøtekomme det globale behov for spesialiserte
produkter har Ecolab 50 spesialiserte
fabrikker.

FORSKNING OG UTVIKLING

MATVARESIKKERHET

Forskning og utvikling er bærebjelken i
Ecolab, og derfor arbeider våre spesialister
for å imøtekomme nye standarder.
Nøkkelord er økt effektivitet med fokus på
kundenes behov.

Ecolab har et unikt “Fra jord til bord” konsept for å sikre hygienen i alle ledd. Konseptet omfatter
alle nødvendige tiltak for å unngå infeksjon og sikre hygienen. Både optimale og effektive rengjøringsog desinfeksjonsmidler, hygieneplaner, personlig hygiene og sluser. I tillegg metoder og utstyr til
kontroll og styring av hygienen.

Ecolabs produkt- og systemutvikling er
basert på aktiv deltagelse i den globale
vitenskaplige forskningen som danner
grunnlaget for fremtidens produkter og
hygieneløsninger.
Produktutviklingen konsentrerer seg om
både rengjørings- og desinfeksjonsmidler
som utstyr til lagring, dosering og styring av
disse. Dette gir maksimal sikkerhet for bruk
og håndtering av rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

I kombinasjon med vår rådgivning, utdannelsestilbud og service kan våre konsepter bidra til å sikre
produksjonen mot reinfeksjon.

ØKONOMI OG EFFEKTIVITET
Ecolabs ekspertise har erfaring når det gjelder optimalisering av hygieneprosesser. Dette gjelder
både CIP-rengjøring og rengjøring av åpent prosessutstyr. Vi kan tilrettelegge optimale rengjøringsog desinfeksjonsprosesser for våre kunder. Ved å optimalisere bruken av ressurser som vann,
energi og tid kan vi sikre et godt totaløkonomisk resultat.

