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Tisztelt Partnereink,
A megszokott magas minőséget képviselő termékeink 2020-ban is
rendelkezésre állnak az Önök számára.
Várjuk szíves visszajelzéseiket termékeinkkel kapcsolatban!
Tisztelettel,
az Euroflow csapata

Név

Beosztás

Telefon

Email

Bojkó Gábor

elnök vezérigazgató

23/521-102

gbojko@euroflow.hu

Herkó Ferenc Zsolt

cégvezető

23/521-549
20/285-9599

fherko@euroflow.hu

Szarvas Zsuzsa

értékesítési vezető

23/521-548
20/480-3230

zsszarvas@euroflow.hu

Király Rebeka

ügyfélkapcsolati menedzser

23/521-555

rkiraly@euroflow.hu

Csordás Mária

ügyfélkapcsolati menedzser
asszisztens

23/521-553

mcsordas@euroflow.hu

Sipos Viktória

ügyfélkapcsolati menedzser
asszisztens

23/521-543

vsipos@euroflow.hu

Oberding Kornél

műszaki tanácsadó és
minőségbiztosítási vezető

23/521-547
20/222-4078

koberding@euroflow.hu

Nyitrai Zsolt

műszaki menedzser

20/934-2122

zsnyitrai@euroflow.hu

Hegedüs Edina

beszerzési vezető

23/521-551

ehegedus@euroflow.hu

Flámis Andrea

beszerző, ügyfélkapcsolati
menedzser

23/521-552

aflamis@euroflow.hu

Bathó Szilvia

beszerző, projekt menedzser

23/521-542

szbatho@euroflow.hu

Kabarcz-Horváth Ibolya

office-marketing menedzser

23/521-540

ikabarcz@euroflow.hu

Rokszin Tamás

raktárvezető

23/521-515
20/936-3295

trokszin@euroflow.hu

Szabó Mihály

raktáros

Vidinszky Béláné

pénzügyi, számviteli előadó

mszabo@euroflow.hu
23/521-545

jvidinszky@euroflow.hu
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összekötő
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Műanyag
gömbcsapok
megfúrós
és
skivitelben,
kivitelben,gázipari
Mûanyag
gömbcsapok
megfúrós
ésmintavételező
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3. Tű zcsapok
Ser1
típusú
cső
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szakmai háttér, valamint termékportfolió a
illetve a fogyasztásmérés teljes vertikumát
űsíteni tudjuk a Partnereink ellátását is.
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bevonatokkal,
tokos,
karimás
és egyéb
csőkötésekkel,
nyomás alatti
ivóvízhálózatok,
illetve
szennyvízhálózatok
számára
PE, PP és Epoxy bevonattal, OCTG casing és tubing csövek
ivóvízhálózatok,
illetve szennyvízhálózatok
számára
Varratnélküli,
HFI hosszvarratos
és spirálvarratos acélcsövek
7. Acélcsövek
PE,
PP és Epoxy
OCTG
és tubing
csövek
Varratnélküli,
HFIbevonattal,
hosszvarratos
éscasing
spirálvarratos
acélcsövek
7. ACÉLCSÖVEK
Acélcsövek korrózióvédő
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7. Acélcsövek korrózióvédő utószigetelése
Meleg- és hideg technológiával történő helyszíni
H-2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29. • Tel.: (+36-23)
379-223,
379-224
• Fax: (+36-23) 379-222
Melegés hideg
technológiával
történő helyszíni
utószigetelés
E-mail: mail@euroflow.hu • Internet: www.euroflow.hu
utószigetelés
Ha kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, kérjük, hívja kollégánkat:

Látogasson el
Facebook oldalunkra:

Oberding Kornél 23 / 521 547

Ha a továbbiakban nem szeretné olvasni hírlevelünket, kérjük, kattintson ide a leiratkozáshoz.

