
A tökéletes higiénia

HygieneFirst filozófia



A filozófia, mely utat mutat  

és védi a felhasználót. 

 

Az ACO cégcsoport elkötelezett  

a tökéletes higiénia elérése 

érdekében.



Az ACO a világ vezető esővízelvezető rendszereket 
gyártó cége. Célunknak tűztük ki a jövő igényeinek 
kielégítését és a minőség színvonalának emelését.  
Az élelmiszeripari szektorban a fogyasztási 
szokások változása és a szigorodó előírások miatt 
egyre fontosabb a higiénia és a higiénikus tervezés.

Megoldásaink az élelmiszeripar két nagy 
problémáját célozzák meg: az ételmérgezések, 
fertőzések csökkentését és a tisztítási költségek 
optimalizálását. Hisszük, hogy a higiénikus tervezés 
alapvető fontosságú, ezért a jövő vízelvezető 
rendszereinek gyártójaként elhivatottak vagyunk a 
higiénikus vízelvezetés iránt.

Ez cégünk HygieneFirst filozófiája.

AZ ACO A HOLNAP IGÉNYEIRE TERVEZ

ACO. creating the future of drainage

 ACO. A JÖVŐ 
 VÍZELVEZETŐ RENDSZERE 



AZ ACO költséghatékony megoldásokat tervez  
az élelmiszerbiztonság kompromisszumok nélküli 
elérése céljából.

A vízelvezető rendszerekben található meg 
leggyakrabban a listeria baktérium, mely  
az ételmérgezés forrása lehet. A nem megfelelő 
vízelvezető rendszer költséges, folyamatos tisztítást 
és karbantartást igényel, és szélsőséges esetben 
fertőzések forrása is lehet.

Az ACO az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő 
gépek előírásait is figyelembe veszi a termékek 
gyártásánál, hogy tökéletesen higiénikus megoldás 
készülhessen. Portfoliónk lehetővé teszi a víz 
gazdaságos és ökológiailag megfelelő
újrafelhasználását.

ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK A HIGIÉNIA IRÁNT

HygieneFirst filozófia

 A ÉLELMISZERGYÁRTÁS ESZKÖZEINEK 
 ALAPELVEIT HASZNÁLJUK TERMÉKEINKHEZ 



Az ACO széleskörű kutatást és termékfejlesztést 
folytat a jövő vízelvezető rendszereinek 
megalkotása céljából. Célunk, hogy különböző 
környezetekben történő vízelvezetés működését 
megértve csökkentsük a potenciális veszélyek 
számát és optimalizáljuk az öntisztulási 
teljesítményt.

Ennek érdekében, a Campden BRI-vel kutatást 
folytatunk, hogy megismerjük a baktériumok 
viselkedését a vízelvezető rendszerekben. 
Együttműködünk továbbá közegészségügyi 
szakemberekkel, a tisztítási hatékonyság növelése 
érdekében.

Ezen tevékenységek segítik kutatási-fejlesztési 
részlegünket, hogy a legújabb eredményeket 
figyelembe véve hűek és elkötelezettek 
maradhassunk célunkhoz, a tökéletes  
vízelvezetés megvalósításához.

A JÖVŐ VÍZELVEZETŐINEK SZÁLLÍTÓJA

Kutatás & Fejlesztés

 AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁGÉRT 
 KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL 

 TISZTÍTÁSI 
 HATÉKONYSÁG 



A higiénia terén az összes tudásunkat és 
tapasztalatunkat egyesítettük termékeinkben, 
melyek az ebből a célból épült gyártósorokon 
kelnek életre. 

Az ACO a legfejlettebb technológiát használja 
annak érdekében, hogy a vásárlók a legmagasabb 
minőségű termékekhez jussanak hozzá.  
A rozsdamentes acélt háromtengelyű lézervágó 
géppel alakítjuk. A belső hajlított ívek mélyhúzott 
technológiával készülnek, sugaruk nagyobb  
3 mm-nél. A hegesztéseket automata 
hegesztőrobotok készítik. 

Több mint 30 éves múlttal rendelkezünk  
a rozsdamentes acélból készült termékek gyártása 
terén. Törekszünk arra, hogy mindig a legújabb 
technológiát és eljárásokat alkalmazzuk, mert csak 
így érhető el, hogy a termékek minősége  
a legmagasabb legyen.

ÜZLETI FILOZÓFIÁNK KÖZÉPPONTJÁBAN  
A TECHNOLÓGIA ÉS A SZAKTUDÁS ÁLL  

Gyártói szakértelem

 30 ÉVES FOLYAMATOS 
 TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS 



Örömmel tölt el minket, ha szaktudásunkat 
megoszthatjuk partnereinkkel, legyenek 
viszonteladók, élelmiszerbiztonsági mérnökök, 
építészek vagy konyhatechnológusok. Ez nem  
csak a vásárlóink mindennapjait segíti, de segít 
minket a minőség megőrzésében is. 

Természetesen a megfelelő beépítés és 
karbantartás ugyanolyan fontos, mint a higiénikus 
kialakítás.  

A vízelvezetés egészének ismerete fontos 
számunkra, ez része a HygieneFirst filozófiának.

A VÍZELVEZETÉS MINDEN  
RÉSZLETÉT ISMERJÜK

Karbantartás és támogatás

 A HIGIÉNIA ÉS MINŐSÉG  
 A TERMÉKEK TELJES ÉLETTARTAMA 

 ALATT FONTOS SZEMPONTOK 



Az ACO csoport az élelmiszeripari szektor aktív és 
szakértő résztvevője. Az ACO az EHEDG szervezet 
tagja, így segítünk a jövő higiénikus vízelvezetési 
irányelveinek megfogalmazásában. Továbbá 
tagjai vagyunk az FCSI-nek, ahol folyamatos 
továbbképzéseinkkel segítjük az élelmiszeripari 
szakértőket. 

Képzési programokat kezdeményezünk, vagy 
globális programokhoz csatlakozunk annak 
érdekében, hogy segítsük a vízelvezető rendszerek 
fontosságának megértését és ennek hatását az 
élelmiszerbiztonságra és költségcsökkentésre. 
Cégcsoportunk világszintű jelenlétével helyileg  
és globálisan is tudunk segítséget nyújtani,  
így gyakorlatilag partnereinkkel együtt mozgunk  
a piacon. 

A HygienFirst filozófia nem csak a termékek 
tervezésére vonatkozik. A tudás megosztása  
és az ipari színvonal emelése a cél.

A KÖZÖSSÉG AKTÍV RÉSZTVEVŐJE

Kapcsolattartás

 A TUDÁS MEGOSZTÁSA, AZ IPARI 
 SZÍNVONAL EMELÉSE CÉGÜNK CÉLJA 



Az ACO több mint 40 országban van jelen 
35 gyárral 5 kontinensen, és több mint 5400 
munkavállalóval. Ennek a globális hálózatnak 
köszönhetően a piacot mindig közelről, a vásárló 
szemszögéből ismerjük, így szolgálva a nemzetközi  
és helyi vállalatokat. 

Családi vállalatként az ACO cégcsoport külső 
befolyásoló tényezők figyelmen kívül hagyásával  
tudja hosszú távú stratégiai céljait véghezvinni,  
mint a HygieneFirst filozófia. A sikerünk minket 
igazol. A nemzetközi tapasztalatunknak 
köszönhetően nagy szakértelmet tudunk 
biztosítani a helyi építőipari szektorokban,  
így cégünk növekedése szilárd alapokon nyugszik. 

AZ ACO cégcsoport kiáll a professzionális 
vízelvezetés, hatékony tisztíthatóság  
és a víz hatékony újrafelhasználása mellett.  
Az ACO a vízelvezetés jövőjét képviseli.

ERŐS ÉS GLOBÁLIS CSALÁDI VÁLLALAT

ACO Csoport

 GLOBÁLIS CSALÁDI 
 VÁLLALAT 

Éves vezetői konferencia

ACO Thormannhalle, Rendsburg, Németország



www.hygienefirst.com/hu 
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