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Tisztelt Partnereink!!
T
Évvége közeledtével készítjük el visszatekintésünket. Számvetést arról, hogy mit valósítottunk meg célkitűzéseink közül a 2007. év folyamán, és mi az, ami terv maradt és ezért 2008., vagy az utána következő
évek feladata lesz.
A 2007. év sikerei közé sorolhatók azok a megvalósult, vagy jelenleg is folyamatban levő beruházások,
melyek jogos büszkeséggel töltenek el bennünket. Ha nem is teljes részletességgel, de a legfontosabbakat,
röviden, képekben mutatjuk be.
Legalább ennyire büszkék vagyunk azokra az új termékekre, melyeket 2007. folyamán vezettünk be a
magyar piacra, vevői igények és észrevételek figyelembe vétele mellett. Ezek az új termékcsoportok a
már hagyományosnak mondható Euroflow termékválaszték mellett adják azt a biztos alapot, melyekre a
bevezetőben már említett beruházásaink építhetők. A megbízható, hagyományos és az új, előre mutató
termékeink rövid bemutatása is e kiadványban szerepel.
És hogy mindezeket megvalósíthassuk, szükséges egy stabil, megbízható „hátország” egy olyan alap,
melyre bátran építkezhetünk. Ennek elemei valósultak meg a 2007. évet megelőzően, illetve az év folyamán. Leglátványosabb cégfejlesztő beruházásunk a raktározáshoz és árukiszállításhoz kötődik: raktárterületünket jelentősen bővítettük, szabadtéri és fedett kapacitással is, ezen kívül árukiszállítási képességünk
is jelentősen javult tehergépkocsi-állományunk bővítésével. Az említett „hátország” fontos elemei a napi
igényeket kielégítő, modern irodai környezet SAP vállalatirányítási rendszer alkalmazása mellett, valamint
azok az ingyenes szolgáltatásaink, melyekkel vevőink megelégedettségét igyekszünk növelni, a teljesség
igénye nélkül felsorolva: internetes honlapunk üzemeltetése, ingyenes hívószámunk, vagy havária esetén,
24 órán belül megvalósuló árukiszállításunk.
Talán a legfontosabbat hagytuk e rövid felsorolás végére: kollégáink nélkül mindezek az eredmények nem
valósultak volna meg, kiadványunk végén röviden bemutatjuk egyes szakterületeink dolgozóit is.
Az ő nevükben is, megköszönve kollégáim tevékenységét, valamint köszönetet mondva a Vevőinkkel, Partnereinkkel közösen megvalósított munkáink sikeréért, kívánok boldog Karácsonyt és egészségben bővelkedő, eredményes Újesztendőt:
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Hagyomány és korszerűség az Euroflow
termékválasztékban
Vannak az Euroflow Zrt beszállítói között olyan gyártók, melyek termékei kezdetektől fogva meghatározó
szerepet játszottak a cég életében. Ezt a hírnevet a termék műszaki színvonala, a korszerű gyártástechnológiával párosuló precizitás és szakértelem, a gyártói alapfilozófia iránti töretlen elkötelezettség alapozta
meg. E „hagyományos” beszállítói kör tagjai a dán AVK (csőszerelvények, csőhálózat-építő anyagok), a
német KEULAHÜTTE gömbgrafitos öntvény idomok, szerelvények, valamint tűzcsap-család, és a svájci
vonRoll cég poliuretán-bevonatos gömbgrafitos öntöttvas DUCPUR / ECOPUR / GEOPUR csövei.

„AVK szerelvény – termékcsalád a vízépítési igények
teljes körű kielégítésére”

„Német precizitás és innováció minden tekintetben:
KEULAHÜTTE tűzcsapok, öntvény idomok és szerelvények”

„A különleges bevonatok különleges tulajdonságokkal
ruházzák fel a vonRoll csöveket”

Az Euroflow Zrt beszállítóinak másik nagy csoportját azok a gyártók adják, melyek csak az utóbbi egy-két
évben kerültek be a fent részletezett „hagyományos” partneri körbe, de a 2007. év folyamán már teljes létjogosultságot szereztek és minősített beszállítóivá váltak cégünknek.
Mi ennek a magyarázata? Első sorban az, hogy valós vevői igényekre adnak gyakorlati megoldásokat. Tovább folytatva e logikai sort, a műszaki megoldások magas technikai-technológiai színvonallal párosulnak,
ezért jelentenek ideális partneri kapcsolatot az Euroflow Zrt számára.
Az izraeli PLASSON elektrofúziós hegesztés-technológia
elemei az elektrofitting karmantyúk, hegesztőgépek és szerszámok. Világviszonylatban is élenjáró elemük a FUSAMATIC
hegesztési módszer, mely szükségtelenné teszi a vonalkód,
mágneskártya, vagy egyedi számsor alkalmazását a hegesztés megkezdéséhez. Az elektrofitting karmantyúk érintkezőibe beépített intelligens csatlakozón keresztül teljes információátadás történik a hegesztőgépek felé:

Ugyancsak világújdonság az a különleges, gömbcsuklós kialakítású
elektrofitting karmantyú, mely képes a
csőkötések esetleg fellépő mechanikai
feszültségeinek hatástalanítására:

Hagyomány és korszerűség az Euroflow
termékválasztékban
Másik izraeli beszállítónk, a csőjavító – csőkötő elemek gyártásával foglakozó KRAUSZ cég.
Minden termékének közös hidraulikai alapelve a nyomás hatására belülről felnyíló ajakos tömítőelem, melynek hatékonysága,
flexibilitása és tömítő képessége
együtt nő a kötésre ható közegnyomás nagyságával:

A KRAUSZ termékválaszték
két részre osztható. Az elsősorban hibajavításra (de
csőkötésre is) alkalmazható HYDROFLEX:

valamint a kifejezetten csőkötésre alkalmas HYMAX:
Ez utóbbiak különleges eleme a kétrétegű tömítőgyűrű, melynek belső rétege (igazodva a csőátmérőhöz)
eltávolítható a kötésből, ezáltal az idom befogási tartománya extrém módon növelhető:
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