
Zikloa ixten dugu. Edalontzia 
garbitzen dugu ekitaldi gehiagotan 
berrerabiltzeko
Zure ekitaldien iraunkortasuna areagotu nahi baduzu, garbiketa zerbitzuarekin 
lor dezakezu. Platerak eta edalontziak garbitzeko gure prozesu industrialekin, 
haren iraupena luzatzea lortzen dugu. Horrela, are eta arrasto ekologiko 
txikiagoa utziko dugu: plastiko gutxiago, ekoizpen energia gutxiago, tinta 
gutxiago, CO2 gutxiago. 
Higienizazio prozesua enpresaren egoitzan egiten da, elikagaiekin erabiltzen 
diren ontzien higiene-arauak betez.

Higienizazio prozesua
1_ Garbiketa aurreko prozesua, erantsirik dauden hondakinak kentzeko 
2_ Garbiketa makina industrialetan
3_ Lehorketa aire beroarekin
4_ Egiaztatu ondoren poltsa eta kaxa berrietan paketaratzea

Jasotzeko baldintzak: zerbitzua aldez aurretik eskatu behar 
da, Ecofestes-ek ekitaldia egin eta hiru egun igaro baino lehen kudeatu ahal 
izateko. Jaso beharreko produktuak kaxetan egon behar du (garraio-enpresak 
ez ditu produktuak poltsetan jasotzen).

ABANTAILAK

Zerbitzu azkar eta eraginkorra

Elikagaiekin erabiltzeko ontzien araudia 

betetzen dugu

Poltsa eta kaxa berrietan paketaratzen dugu

Edalontzi garbiak bezeroari bidaltzea 

kudeatzen dugu

triatge i preparació
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PRODUKTUAK
Gure edalontzi eta platera eredu guztietara moldatzen da

Jasotzea eta aurrekontua
Aurrekontua prestatzen dugu zuek 
aurreikusitako kopuruekin.

Haserako aurrekontua:
+ Garbitu beharreko kopurua
+ Garraioa

Aurrekontua sinatuta itzuli behar da 
onartzen den agiri bezala

SALNEURRIAK >> 

Itzulketa eta faktura 
Itzulitako materiala gainbegiratu eta sailkatu egiten da.

Azken faktura:
+ Ereduaren arabera garbitutako 
kopuruak 
+ Baztertutako produktuak 

(garbiketan berreskuratu ezin dena edo puskatuta 
dagoena )

+ Garraioa

 PAUSOZ-PAUSO 

1_ Bete eta bidali inprimakia (ikus 

hurrengo orrialdea) helbide honetara:

serveis@ecofestes.com

2_ Aurrekontua jasotzean, sinatuta itzuli 

onartzen den agiri bezala

3_ Produktu zikinak jasotzea gehienez ere 

ekitaldiaren ondorengo hiru egunetan

4_ Garbiketa: sailkapena, aurre-garbiketa, 

garbiketa eta lehortzea

5_ Poltsa eta kartoizko kaxa berri batean 

gordetzen dira. Kaxak zigiluz itxi eta 

garbiketa data jartzen zaie

6_ Faktura egin eta itzulerako garraioa 

kudeatzen da

Ekitaldia baino lehen kontratatu behar da zerbitzua, ontzi 
zikinak gehienez ere ekitaldiaren ondorengo hiru egun-
etan jaso ahal izateko. Ez da onartuko lur, harea, janari 

zatiak edo lizuna duen material zikinik.

Biltegiratze-zerbitzua dugu. 
Interesatzen bazaizue, eskatu 
informazioa

 12/20 28/30/40 30L /50H/60 30M/90/150 Platera 

< 500 0,145 0,15 0,165 0,17 0.195

501 - 2.000 0,105 0,11 0,125 0,13 0.155

> 2.001 0,085 0,09 0,105 0,11 0.135

     

     

Salneurria €tan ale bakoitzeko. Salneurriak ez dute balio Balear irletarako, galdetu salneurri bereziak
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INPRIMAKIA 

Alokairu eskaera
Formularioa bete eta helbide honetara bidali eskaera bat aktibatzeko: serveis@ecofestes.com

PPRODUKTUAK 
ETA KOPURUAK:

> BEZEROAREN DATUAK
Izena NAN Telefono zb

Izena/arrazoi Soziala  Helbidea   KP/Udalerria  NAN/IFZ 

> JASOTZE DATUAK  
Data Izena Mota( kontzertu,bazkari, kirol ekitaldi…)

EMATE DATUAK
Lekua Helbidea  KP Udalerria 

Data Ordutegia  Harremanetarako pertsona Telefono zb

> EKITALDIAREN DATUAK   (Ez bete emate datuen berdinak badira)
Lekua Helbidea   KP Udalerria 

Data Ordutegia  Harremanetarako pertsona Telefono zb

Ecología per Festes, SL . B64242134 . Edison,1 · Pol. Ind. Salelles II. 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) .  (+34) 93 837 15 48 . www.ecofestes.com.  ecofestes@ecofestes.com

Produktuak

kopuruak

Produktuak

kopuruak

Produktuak

kopuruak

*Eredua ez badakizu, jarri 
edukiera cl-tan
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