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Quintex Şirket Profili 

Belfast 

Birmingham 

London 

Glasgow 

, 
Finchampstead 

Manchester 

Cardiff 

• Quintex Systems Ltd 1996’da kuruldu 

• Ticari mutfak işletmelerinde 1 numaralı  enerji 

kontrol uzmanı olmaya odaklandık  

• Ulusal ve uluslararası servis ve kurulum ekibi 

Kamu ve özel sektörde, otelcilik, restoran 

zincirleri ve mağazacılık alanında 6000’in 

üzerinde kurulum yaptık 

• Finchampstead ofisimizde kurumsal Ar-ge 

ekibini oluşturduk  

• İngiltere menşei, yerinde imalat 

• Tasarım, kurulum, izleme ve bakımı da içeren 

anahtar teslim projelendirme yapmaktayız 



Müşterilerimiz 

Restoran Zincirleri Oteller Pub & Kafeler 

Süpermarketler Mağazalar Kurumlar 



Ilgilendiğimiz ana konular nedir? 

Atık Yönetimi 

İSGÇ (iş Güvenliği, Sağlık ve Çevre) Uyumluluğu 

Koku ve Taşmalar  

Müşteri/Çalışan şikayetleri 

Yüksek Maliyetler: 

Kamu/Belediye cezaları 

İSGÇ cezaları 

Vidanjör ve benzeri maliyetler 

Kanal tıkanmaları 

Yağ tutucu, tank ve hat arıza/bakım giderleri 

Atık yağ giderleri 



Organik Atık Yönetimi 

Seçenekleri 
Fiziksel   Fiziksel olmayan           Ama… 

Kimyasallar 

Pıhtılaştırıcılar 

Yüzey koruyucu 

 

Enzimler 

 

Bakteri 

Biofix 

 

 

 

 

Yağ tutucu 

Fosseptik 

Pompalar 

Ama… 

 Temizlik yine 

gerekir 

 Maliyeti yüksektir 

 Tehlikelidir 

 Kostik/asit sadece yağ 

akıntısına etki eder 

 Çevre ve çalışanlar için Risk 

oluşturur 

 

 Yağı parçalar ama akıntının 

yeniden oluşmasını önlemez. 

  

 

 Yaşayan hücreler bir çok 

molekül tipini yok eder 

ve karbondioksit ve su 

üretir 



Biofix nedir? 

Sıvılaştırılan ve köpürterek formuna getirilen katı ve sıvı yağlar yiyen bir 

bakteriyi kullanan bir yağ yönetim sistemidir.  

 

 Biofix benzersiz, çevreye duyarlı aktif bir yüzey temizleyici ve bakteri karşımı kullanır.  

Yararı: Tüm drenaj yüzeylerini ve hatta su yüzeylerini kaplar, her gün düzenli 

köpüklemeyle drenaj sisteminin her gün aynı durumu korumasını sağlar.   

 

 Dozaj Yoğunluğu: Tipik doz günlük 20 ml. (Birden fazla dozajlama yapılabilir) 

Yararı: Sistemi sıradan sıvı ürünlere kıyasla günlük 5 kat daha fazla yoğunlukta 

bakteriden arındırır.  

 

 Sadece su kaynağı gerektirir ve 2-3 ayda bir servis ihtiyacı vardır. 

Yararı: Uygun maliyetli, enerjiden tasarruf ettirir ve bakım gerektirmez. 

 

 Bakteri (Sınıf 1) UK standartlarına göre tam olarak uygundur.  

Yararı: Güvenli ve sağlıklıdır. Düşük karbon izi LEED, Yeşil Bina ve ISO 14000 

gerekliliklerini sağlamaya yardımcı olmaktadır. 



 

Biofix düşük maliyetli ve yüksek 

performanslı bir çözümdür 

Güvenlidir: 1. sınıf bakteri kullanılır. 

Çevre dostudur: yağ ve organik atıkları 

sadece su ve karbondioksite dönüştürür.  

Yenilikçidir: uzun ömürlü ve katı formdaki 

tabletler ıslatıldığında köpüğe dönüşür. 

Etkilidir: Sıradan kullanılan sıvılardan, 100 

katı daha konsantre dozlama yapar. 

Ekonomiktir: düşük maliyetlidir ve pil ile 

çalıştığından enerji tasarrufu sağlar.  

Boyutlandırılabilir: her boyutta 

sisteme uyumlu imalat ve kurulum 

yapılabilmektedir. 

Biofix’in Faydaları 
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İlginiz için teşekkür ederim 

(Leoteam is a partner of Yapıcı Management Services & Consultancy) 

Quintex Türkiye 

 

Telefon: +90 216 629 85 15 

GSM: +90 533 921 10 15 

Mail: info@quintex-tr.com 

Web: www.quintex-tr.com 
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