Hotel Best Western Osasco investe em infraestrutura
(28/03/11)

Preocupados com a comodidade dos 600 hóspedes que o empreendimento recebe
mensalmente, o gerente geral, Renato Betoni, renovou a distribuição de água nos 70 quartos do
hotel.
“Nos dias atuais, preocupar-se com contensão de gastos é uma a tude administra va
preven va. Implantamos Disposi vos ECO Mul em todas as duchas e Disposi vos ECO Torneiras
em todos os quartos. Em poucos meses alcançamos o resultado desejado”, disse Betoni.
Para explicar a economia do consumo de água, o execu vo aﬁrma que Disposi vos ECO
Mul instalados nos chuveiros possuem um sistema de compensação de pressão que mantém a
vazão de água constante dentro de níveis adequados. “Esse sistema dispensa apenas 10 litros de
água por minuto, enquanto as duchas convencionais operam em média com 20 a 30 litros por
minuto”, ﬁnaliza. Além disso, as duchas da DRACO reduzem não só o consumo, como também o
gasto da fonte de energia de aquecimento da água.
Já os Disposi vos ECO, instalados nas torneiras, foram responsáveis por diminuir
consideravelmente o consumo. “Uma torneira aberta por 10 segundos dispensa de 1 a 2 litros de
água. Já com o Disposi vos ECO da DRACO, no mesmo tempo são u lizados somente 200 ml, com
a mesma eﬁciência e o mesmo conforto”, explica o execu vo da DRACO, Ricardo Dutra.
Segundo Renato Betoni, os bene cios conquistados pelo Hotel tem sido signiﬁca vos, com
mais de 22% de economia de água, cerca de R$ 2.000,00 a menos por mês. Além da economia do
gás de 15%, ob do com a redução do consumo de água quente. O inves mento inicial se
amor zou em apenas 4 meses. “O mais importante disso tudo é que alcançamos esta economia e
con nuamos garan ndo aos hóspedes um agradável momento no banho”, ﬁnaliza.
Sobre a DRACO

Indústria nacional, referência em sustentabilidade e automação completa de sanitários
cole vos, a DRACO tem um por ólio completo para locais com alto e médio tráfego de pessoas,
como aeroportos, rodoviárias, shoppings, hotéis, estádios, clubes, academias, ins tuições de
ensino, órgãos públicos, entre outros. Também possui forte atuação na área de saúde, com uma
linha especíﬁca para hospitais, clínicas médicas e odontológicas, consultórios e laboratórios. Com
mais de 15 anos de atuação no Brasil, a DRACO tem uma linha de produtos composta por
torneiras, saboneteiras, mictórios, descargas, duchas, chuveiros, além da linha Inox e de
disposi vos economizadores de água.
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