ÚJ ÉTTERMEK
CONINVEST REFERENCIÁK
TERMÉK TIPPEK ÉS ÖTLETEK
TARÁNYI PINCE
SZENT GYÖRGY HEGY
Bizonyára sokan kirándultak már
Önök közül is a Szent György-hegyen,
a Balaton-felvidék egyik legszebb
tanúhegyén. A Lengyel-kápolnával
szemben található egy csaknem 250
éves épület, a Tarányi-présház,
melynek jellegzetes, parasztbarokk

Konyhatechnológia

stílusjegyeket hordozó homlokzata a
környékbeliek és a kirándulók számára
is egy ikonikus színfolttá vált. 1958ban műemlék épületté nyilvánították,
majd a hetvenes évek kifinomultságot
mellőző stílusában étteremként is
működött a korabeli „dizájn” szerinti

Bár technológia

enteriőrrel. 98-ban és 2014-ben is
leégett,
miután
már
teljesen
életveszélyesé váltak a falak a látogatók
számára, így gyakorlatilag az a hír
keringett, hogy a legendás présház
sajnos pusztulásra van ítélve…
pontosabban lett volna, ha 2015-ben
nem menti meg Szoják Miklós az
utolsó pillanatban. Hála az évek óta
tartó (sz)építkezésnek, a présház végre
visszakapja
eredeti,
szakrális
hangulatát, stílusát, és reményeink
szerint a Balaton-felvidék egyik
legkedvesebb és legszebb panorámájú
helye lesz hamarosan. Hogy ki az
előbb említett úr és miért mesélünk
éppen most erről Önöknek? Az
kiderül a legfrissebb interjúnkból, amit
szerkesztő munkatársaink Miklóssal
készítettek. A részleteket elolvashatják

web oldalunkon. A Coninvest részt
vett az étterem és pizzeria konyhájának
tervezésében és kivitelezésében, illetve
a belsőépítészeti tervezésben.

FIASTYÚK CSÓR
CSILLAGKÉP ÉS ÖKO GAZDASÁG
A Fiastyúk Udvarház egy egyedülálló
hely Csóron, Fejér megyében. Ez nem
csak egy étterem és nekünk nem csak
egy új projekt volt. Nagyon tetszik a

hely
mögöttes
filozófiája
az
alapanyagokat illetően, mivel ezek
legnagyobb
részét
ők
maguk
termesztik az udvarház környezetében.

Az állatok is a helyi mezőn legelnek,
békés, nyugodt környezetben. Az
étterem konyhájáról Nagy Krisztián
executive séfet kérdeztük.

Részletek szintén a weboldalunkon.

HOTEL SILVERINE LAKE RESORT
BALATONFÜRED
2006-ban nyitott Balatonfüred egyik
legszebb panorámájú szállodája a
Hotel Silverine Lake Resort. Ritka volt
az olyan év azóta, hogy a szálloda ne
kapott volna valami rangos szakmai
díjat vagy elismerést, így talán nem

véletlen, hogy a Kisfaludy Programban
való részvételre is sikerrel tudtak
pályázni. A program célja, hogy
turisztikai élményelemek sora jöjjön
létre a vendégek elégedettségének
növelése
mellett.
Ha
egyes

desztinációkban
ez
sikeresen
megvalósul, az hosszabb tartózkodási
időt
eredményez
magasabb
vendégköltéssel párosulva.

Rádóczy Andreával, a családi tulajdonú
szálloda
ügyvezető
igazgatójával
készített riportunkat weboldalunkon
olvashatják.

ha megnézzük, hogy feleslegesen
mekkora összeg megy el havonta vízre,
mosogatószerre, valamint mennyi
időbe telik az edények tisztítása, akkor
rájövünk, hogy a mosogatógépünk
hamar megkeresi az árát. Nem feledve
a további előnyeit, mivel használatával
el lehet felejteni azt a komoly fizikai
erőkifejtést, amikor a személyzet
órákon
át
egészségre
káros
vegyszerekkel súrol. Ezek aztán mind
a
környezetbe
jutnak,
erősen
szennyezve az amúgy is nehéz
helyzetben lévő bolygónkat. A
mindössze pár perces működési idő

egy forgalmas hely számára egyenlő
egy vágyálommal, hiszen rengeteg időt
lehet folyamatosan megtakarítani, amit
sokkal hasznosabban is el lehet tölteni
az adott munkatársnak.

DANUBIUS HOTEL
20 SZÁLLODÁJA
A svéd Granuldisk feketeedény
mosogatógépekről már több ízben
tettünk
említést
a
közösségi
oldalainkon, illetve hírleveleinkben is.
Amiért azonban most ismét „tollat
ragadunk” a témát illetően az nem
maga a termék bemutatása, hanem egy
olyan
sikertörténetet
szeretnénk
Önökkel megosztani, ami reméljük,
hogy példaértékű lesz mások számára
is. A történet 2018-ban kezdődött,
amikor is a Gundel Étterem
konyhájában
néhány
hétre
mérőeszközöket szereltünk fel, mely
az elfogyasztott hideg-, és meleg víz

mennyiséget méri az ott található
feketeedény mosogató helyiségben. Ez
a folyamat zömmel megelőzi az
értékesítést, mert szeretjük, ha a
partnereinkben semmi kétség nem
marad a döntésüket illetően. A kezdeti
döbbenet után mindig alapos
számításokat végzünk, de azt
gondoljuk, hogy egy átlag 76%-os
vízmegtakarítás és a nagyfokú energia
megtakarítás mindenkinek már elsőre
is szimpatikus.
És igen. Ezek a gépek nem tartoznak a
legolcsóbb mosogatógépek közé, de
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Természetesen a sikertörténetünk nem
arról szól, hogy a Gundel Étterem vett
egy ilyen mosogatógépet és még nem
is arról, hogy ezt a vásárlást egy 19
darabos megrendelés is követte,
mellyel a Danubius Cégcsoport az
összes
egységét
Granuldisk
mosogatógépekkel látta el. A siker nem
elsősorban ez.

A valódi sikertörténet ebben a közel egy
esztendős projektünkben szerintünk az, hogy
az ergonómia, az energia és vízmegtakarítás, a
környezettudatosság egyre szélesebb körben
válik automatikussá, követendő példává. Egyre
többen gondolják úgy, hogy ami rövidtávon
olcsóbb, az később mindig a drágább út lesz.
Hogy a munkaerőhiánynak oka van és ezekre is
megoldást kínálunk ezzel a termékkel. Valamint
egyre többen gondolják azt is, hogy ezekről
beszélni kell és minél többet.

A beruházás jelentőségét mutatja az is, hogy ez
a környezettudatos döntésnek nemzetközi
szinten is híre ment.
Ezúton is gratulálunk a cégcsoportnak az
innovatív szemléletükhöz!
A Balaton közelében a két hévízi és a két
balatonfüredi Danubius szállodában üzemel egy
ilyen fekete edénymosogatógép, de még a
sárvári és a bükki szállodában is megtalálhatók.

A hosszú távú együttműködés pedig nem csak
ez az egy év volt, hanem az szinte most
kezdődik. Hiszen ezekre a gépekre
folyamatosan figyelnek majd a szervizünk
szakemberei a kötelező karbantartások
alkalmával.

A VITORLÁS ÉTTEREM
GRANULDISK-JE BALATONFÜREDEN
“Mintha
naponta
újonnan
csomagolnám ki az edényeket.”
Granuldisk a Vitorlás Étteremben
Balatonfüreden. A családias hangulat
és az otthoni ízvilág minden vendég
számára azonnal ismerőssé teszi a
helyet: itt nem újragondolt fogásokat,
hanem nagyanyáink receptjei által
készült ételeket fogunk találni. A
vezetőség a hagyomány mellett
azonban igen nagy hangsúlyt fektet a

technológiára is, ezért a gépek
fejlesztése szinten mindig terítékre
kerül. Így történt ez a Granuldisk
esetében is. Szöllősi Tamás tulajdonos
elmondása szerint ma már fontos,
hogy minél kevesebb emberi tényező
legyen a konyhán, ezért a technológiai
fókusz elengedhetetlen a Vitorlás
esetében is. “Sokáig gondolkoztam,
hogy megvegyük-e a Granuldisket, de
nagyon hamar kiderült, hogy ez a

lehető legjobb döntés volt. Komolyan
gondolom, hogy a kategóriájában ma
ennél jobb gép a piacon nincs. Mintha
naponta újonnan csomagolnám ki az
edényeket. A döntésben a Coninvest is
nagyon sokat segített, akik révén ki is
próbálhattuk a gépeket vásárlás előtt.
Mi
több,
nemcsak
minden
követelménynek megfelelő edényeket
kapunk, hanem még a lefolyó, csatorna
problémáink is megoldódtak a
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Granuldisk alapos zsíroldó hatásának
hála.”
Granuldisk mosogatógépeinket Ön is
bármikor megtekintheti - jelentkezzen
Live Wash eseményeinkre Kucsera
Zsófiánál
a
zsofia.kucsera@coninvest.hu címen

LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, BALATONFÜRED
VALAMIT VISSZAADNI A HELYNEK, AMI SOKAT ADOTT
„Jómagam a balatonfüredi Lóczy Lajos
Gimnáziumban érettségiztem. Már
akkoriban is, a balatonfüredi iskola egy
nyitottabb szellemiségű intézmény volt
más hasonló, megyei gimnáziumhoz
képest. Az igazgató, a tanárok és a
diákok is hozzá voltak szokva a
balatoni turizmushoz.

Nagyon
sokat
köszönhetek
a
gimnáziumnak, többek között a
lehetőséget, hogy egy OKTV

versenyszereplés
eredményeként
ösztöndíjat nyertem Amerikába. A
nyári Campus, amin részt vehettem egy
olyan privát középiskolába szólt, ahol
térképet kaptunk, amin el kellett
igazodni a Campus-on belül és órárólórára más épületbe sétálni. Sok
épületet, sportpályát, a könyvtárat, a
hangversenytermet korábbi diákok
adták adományba, építették meg az
iskolának. Ezt táblák, festmények vagy
tablók jelezték. Ez nekem nagyon
megtetszett és megfogadtam, ha majd
lehetőségem lesz követem a jó példát.

minden olasznak? A magyar építész
kollégák megvitatták a vacsora alatt

egymás között a kérdést, és arra
jutottak, hogy nem csoda ez, hisz oly
sok esztétikai inger ér a környezetéből
már kiskorától egy olasz gyereket, a
régi épületektől egészen a modern
használati tárgyakig nap mint, nap,
hogy a szépérzéke folyamatosan
fejlődik, formálódik.

A Coninvest oly szerteágazó aktivitásai
között voltak a múltban úgynevezett
építészkirándulások. Az egyik ilyen
túrán hangzott el a kérdés, hogy vajon
mitől van olyan kifinomult az ízlése

Hát „ingereljük” mi is a gyerekeinket,
hátha az egyikből formatervező, a
másikból építész, vagy akár sikeres
vállalkozó lesz egy nap!
A design szemlélet kialakításához
szerettünk volna kicsit mi is
hozzájárulni így a menza bútorzatát és
berendezéseit ajánlottuk fel az
iskolának. Színes, olasz formatervezett
székeket választottunk, reméljük a
gimnázium diákjait nem csak felvidítja,
hanem inspirálja is.
Az elkészült menzáról meg hamarosan
megosztjuk a képeinket!” – Kertész
Mirjam Coninvest ügyvezető

TIPPEK ÉS ÖTLETEK
A MINDENNAPI MUNKÁJUKHOZ
tókig minden megtalálható a gyár
termékpalettáján megbízható magas,
német minőségben. Az UPSTER
széria a MEIKO mosogatógépek
legvagányabb, legfiatalosabb irányzata.
Nagyon könnyű kezelni, a gyártó
szerint “nem bonyolítja túl a dolgokat”
a konyhában és percek alatt mégis
profi munkát végez, ragyogóan tiszta
edényeket hagyva maga után.

Teraszok, térelválasztás

bár a legkedveltebb gépeket mindig
raktáron tartjuk - készleten tartás
helyett, igény szerint, azonnal elérhető
legyen a kiválasztott modell.

Az utóbbi időben arra lettünk
figyelmesek, hogy egyre jobban
vágyott
látványelem
a
Berkel
sonkaszeletelő. Több mint 120 év
elteltével, a Berkel név még mindig a
tökéletességet, a megbízhatóságot, az
innovációt és a tartósságot jelképezi. A
formák eleganciája, a mozgás
harmóniája, a penge élessége és az a
bizonyos Berkel piros: valóban egyedi
jellemzők. Külön erre a termékkörre
specializálódott webshopunk (www.
berkelshop.hu) arra is szolgál, hogy -

Ki nem látott vagy hallott már a híres
spanyol faszenes grillről. Most már
nálunk is elérhetőek a termékeik. A

Egyedi konyhaszigetek
Egyre keresettebbek az egy darabból
készült, egyedi kialakítású konyha
szigeteink. Több gyártó termékét is
forgalmazzunk,
de
az
egyik
kedvencünk az igényes kialakításai
miatt az olasz Marrone cég terméke. 3
+ 3 mm vastag fedlapba hegesztik a
kívánt készülékeket, az elképzelt
elrendezés szerint. A könnyű és
egyszerű tisztíthatóság megkönnyíti a
műszak
végi
takarítást.
Egy

A Meiko UPSTER
mosogatógépe a konyhai
„HIPSTER”
Berkel szeletelő gépek

Josper - az eredeti faszenes
grillezés egyenesen
Barcelonából

A Coninvest több, mint 2 évtizede
forgalmazza az egyik piacvezető német
ipari mosogatógépeket gyártó MEIKO
cég termékeit. A reptéri vagy kórházi
mosogató rendszerektől egészen a
kicsi, pultba építhető pohármosoga–
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készülékek a megfelelő elszívás és
tűzvédelem mellett akár beltéri
konyhába
is
beépíthetők
megajándékozva ügyfeleinket egész
éven át a kerthelységek jellegzetes
faszenes barbecue ízvilággal. A
bemutatótermi darabnak mi egy
zománcozott
tűzpiros
verziót
választottunk, mert az mutatott a
legjobban a piros szeletelőgépeink
mellett.

H-2040 Budaörs, Budapesti út 127.

info@coninvest.hu

+36 23 501 310,

www.coninvest.hu

+36 23 500 918

www.facebook.com/coninvest

grafika: whitesand.hu

Alakítson ki hívogató, bensőséges,
hangulatos teraszt! Előtérbe kerülnek a
térelválasztók, a szeparált kis sarkok,
az új színek új hangulatfényekkel. A
tisztaságnak még nagyobb szerepe
lesz, mint eddig, így az egy mozdulattal
letörölhető
bútorkárpitok
most
bizonyára kelendoőek lesznek a
vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben.

mozdulattal áttörölhetőek a felületek,
higiénikusabbá és igényesebbé téve a
konyhánkat.

