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MOZAIK
Tisztelt Partnereink,
A 2019-es év zárása az Euroﬂow számára nemcsak valaminek a befejezését,
hanem új dolgok kezdetét is jelenti. Vége van az évnek, összegzünk, számot
vetünk, de egyúttal tervezzük a jövőt, és új vizekre evezünk. A mi esetünkben
a változás ezúttal szervezeti átalakulást jelent. Jövő évtől Madaras Gergely
veszi majd át az Euroﬂow vezérigazgatói pozícióját, én magam a továbbiakban
elnökként leszek jelen a cég életében. Időről időre szükségesek a változtatások, ezek a megújulás feltételei, és ezek vezetnek el bennünket a közös
sikerekhez.
Engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek azt a márkahűséget és elkötelezettséget, amivel minden esetben kiálltak az EUROFLOW Zrt. által forgalmazott termékek és a hozzájuk csatolt szolgáltatások mellett. Egyúttal hadd
kívánjak boldog, békés Karácsonyt, egészségben, sikerekben bővelkedő Újesztendőt, továbbá közösen elért üzleti sikereket 2020-ban is!
Üdvözlettel:
Bojkó Gábor
elnök

Vezetői változások az Euroflow-nál:
Az Euroﬂow Zrt. vezérigazgatói pozícióját Madaras Gergely veszi át, Herkó Ferenc Zsolt a továbbiakban cégvezetőként lesz
jelen a cég életében, míg Szarvas Zsuzsa értékesítési vezetőként erősíti tovább csapatunkat.
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2019-ES REFERENCIÁK
ÉS BEMUTATÓK

2019-ben több mint 30 termékbemutatót tartottunk, és számos vevőtalálkozón vettünk részt.
Mindegyik rendezvényünk közös célja volt a szakmai ismeretek átadása, mert meggyőződésünk, hogy korántsem elégséges egy jó terméket a felhasználó kezébe adni, a sikeres alkalmazás titka legalább ilyen mértékben a termék képességeinek, tulajdonságainak, helyes
alkalmazásának a lehető legszélesebb körben történő bemutatása is.
Ennek a szemléletnek a helyességét sok száz
referencia fotónk is bizonyítja.

CSAPSZEKRÉNYEK AZ
EUROFLOW ZRT.
TERMÉKVÁLASZTÉKÁBAN
Az EUROFLOW Zrt. kezdetektől fogva szerepelteti termékválasztékában a víz- és gázhálózatok
nélkülözhetetlen elemeit, a csapszekrényeket.
Közismert, hogy e termékek funkciója az elföldelt elzárók és tűzcsapok felszínről történő mozgatására szolgál. A hazai vasöntödék sorozatos megszűnése, a meglevők nehéz helyzete és túlterheltsége miatt az utóbbi 1-2 évben a műanyag- (HDPE, PA+, stb.) házas konstrukciók kerültek
előtérbe. Az idevágó MSZ EN124 szabvány terhelési osztályai (a szabványos vizsgálat során alkalmazott nyomóbélyeg mérete miatti korrekciós tényező segítségével) értelmezhetők a csapszekrények esetében is, pl.:
B125 = 12,5 t (járdák, gyalogutak, stb.)
C250 = 25 t (útszegély térsége), valamint
D400 = 40 tonna (útpályák, útpadkák és parkolók) teherbírással.
A szabvány engedélyezi a fedél színének és feliratának variálhatóságát a felhasználási terület
függvényében, valamint a felszínbe süllyesztett bordázattal és kiemelő füllel történő ellátását.
A sokféle méret, kialakítás és felhasználás tekintetében az idevágó DIN szabványok segítenek
eligazodni:
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MAVÍZ VÍZI KÖZMŰ
SZERELŐVERSENY 2019

A 2019-es év talán egyik legfontosabb „vízműves” eseménye volt a MAVÍZ Vízi közmű szerelőverseny, mely az ország legjelentősebb vízműveinek részvételével megrendezett, elméleti és
gyakorlati szinten lebonyolított vízhálózat-építő versenye volt. Az EUROFLOW Zrt. számára kiemelkedő jelentőséggel bírt az idei verseny, mert a tényleges hálózatépítés során, valamint egy
elméleti (szponzori) előadás után kitöltendő tesztben is először jelentek meg a hazai vízszerelők
előtt, szélesebb körben a KRAUSZ HYMAX GRIP húzásbiztos csőkötések.
Mi is izgatottan vártuk a Kollégák visszajelzéseit, szakmai tapasztalatait.
Külső szemlélőként azt állapíthattuk meg, hogy habár a Kollégák többsége még nem találkozott
testközelből a KRAUSZ HYMAX GRIP csőkötéssel, mégis könnyen, gyorsan tudtak vele dolgozni,
a termék „kézre állt”.
Örömünkre szolgált, hogy egyöntetűek voltak a szubjektív, ugyanakkor pozitív felhasználói viszszacsatolások is. Jellemzőek voltak a következő megfogalmazások:

• „… nagyon egyszerű és gyors volt a felszerelése a felül elhelyezkedő, egy csavar miatt…”
• „… elsőre biztosra mehettünk a szereléssel, mert nem kellett az idomot meglazítani felhelyezés előtt, és után-húzni sem kellett, mert a nyomáspróba után sem csepegett, jó volt a
tömítés”
• „… királykék színével kitűnt a többi közül”
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