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Érték a kiváló hazai termék
a HAJDU márka hatodik alkalommal kapott MagyarBrands elismerést
Büszkék vagyunk arra, hogy a HAJDU márka a megbízhatóságot és minőséget képviseli a
TOP üzleti és a fogyasztói megítélés alapján is. A MagyarBrands elismerést immár hatodik
éve érdemli ki a HAJDU márka.
A MagyarBrands Szakértői Bizottsága olyan magyar márkákat díjaz, amely vállalkozások
méltó képviselői hazánkban és a határainkon túl is.
A MagyarBrands márkához kapcsolt értékek olyan kézzelfogható előnyt jelenthetnek a
magyar és a nemzetközi piacon, amelyek révén a termékek vonzereje és elismertsége
jelentős a vásárolók szemében.
A tradíció és a folyamatos megújulás szellemében különösen felértékelődik, hogy
Európától Afrikáig, Oroszországtól Angliáig 28 országban, elsősorban saját fejlesztésű,
megújuló energiát hasznosító termékkörrel hódít a HAJDU Zrt.

„Új technikák az épületgépészetben”
Magyar Épületgépészek Szövetsége konferencián a HAJDU Zrt.
Első alkalommal szervezett a Magyar Épületgépészek Szövetsége: „Új technikák az épületgépészetben” címmel
konferenciát október 29-én Budapesten a Lurdy Házban. A rendezvény szervezői arra kerestek választ, milyen új
technikák, megoldások, rendszerek és trendek érvényesülnek napjainkban az épületgépészeti piacon. Az eseményre
gyártó cégeket, tervezőket, kivitelezőket és épületgépész egyetemi hallgatókat hívtak. A sikeres eseményen közel
százhúsz résztvevő, mintegy 17 kiállító cég mutatta be újdonságát, ezen kívül előadások hangzottak el a nap folyamán. A
HAJDU Zrt. részéről Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető tartott előadást: „Egy megvalósult szolár hűtés a
HAJDU Ipari Parkban” címmel. Prezentációjában bemutatásra került a HAJDU Ipari Parkban létesült Innovációs Központ
megújuló energiás fűtési és vízmelegítési rendszere, valamint – a főleg ErP-s mérésekre létrehozott – vizsgáló
laboratórium. A résztvevők megismerhették részleteiben – a Magyarországon még újdonságnak számító –
napkollektorokkal működő adszorpciós hűtés alapelvét, a hűtőgép működését, a hűtési rendszer felépítését. Elhangzott
többek között az adszorpciós hűtés sajátossága: a hűtési teljesítmény függ a fűtővíz hőmérséklettől és a visszahűtés
hőfokától. Az energiamérleg ismertetése során meglepődve tapasztalták a szakemberek a 10-12-es energiahatékonysági
rátát. A rendezvényen többen jelezték érdekli őket mind a bemutató rendszer megtekintése, mind hasonló
rendszerekben való együttműködés.
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„Pályázati források a településfejlesztési koncepciókhoz a
megújuló energiák hasznosításával”c. konferenciát szervezett a HAJDU Zrt.
2015. november 26-án a HAJDU Zrt. együttműködő
partnerével, a Goodwill Consulting Kft-vel együtt
konferenciát
szervezett
Hajdú-Bihar
és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék önkormányzati vezetői és
építész-tervező szakemberei számára a téglási HAJDU Ipari
Parkban lévő Innovációs Központba.
A rendezvény fővédnöke volt: Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar
megyei közgyűlés elnöke.
A rendezvény médiatámogatója a Zöld Ipar Magazin volt.
További információkat olvashat: www.hajdurt.hu-n.

Égéstermék elvezető katalógus a HAJDU Zrt. honlapján
A HAJDU kínálatában már saját neves égéstermék elvezető
rendszer is szerepel, mely az egyszerűsített gázkészülék cserét
megkönnyíti. A rendszer PPH műanyag, nagy nyomásállóságú „H”
nyomásosztályú (5000 Pa-ig). Az égéstermék elvezető rendszerünk
alkalmas az összes HAJDU HGK és HGK SMART kondenzációs
kazánunkhoz. A rendszer elemeivel kialakítható egyedi
szétválasztott és koncentrikus, valamint szétválasztott kaszkád
rendszer. A magas műszaki színvonalat kedvező áron tudjuk kínálni
a Partnereink részére.
További információ olvasható:
http://www.hajdurt.hu/products/2-magyar.html
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A HAJDU Autotechnika Zrt. bemutatkozása
a nagy sikerű járműipari seregszemlén
Az AUTOMOTIVE HUNGARY 2015-öt ez évben is nagy érdeklődés övezte.
Több mint 8000 látogató tekintette meg a 11 országból érkezett, - a saját
területén meghatározó - 300 cég bemutatkozását.
Olyan OEM kiállítók is megjelentek, mint az Audi, a Mercedes, az Opel, a
Suzuki és a BMW.
A rendezvénnyel egyidejűleg – külön pavilonban – kerül megrendezésre az
AUTÓTECHNIKA – Nemzetközi járműfenntartó-ipari szakkiállítás is.
A kiállítással egyidejűleg több kísérő rendezvényt is szerveztek, melyek a
hagyományokhoz híven az ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER témakörökre
épültek.
A rendezvény igazi szakmai találkozóhely volt, hiszen az ÜZLET tematika
keretében „TIER UP!” találkozó, Orosz-Magyar Járműipari Beszállítói
Fórum, és a B2B Beszállítói Fórum is megrendezésre került.
A TUDOMÁNY témakör keretében 17 egyetemi autóépítő csapat
részvételével szervezett TechTogether a KARRIER témakörben pedig
speciális ÁLLÁSBÖRZE került lebonyolításra.
E rangos, több mint 8000 látogatót vonzó eseményen társaságunk, mint
kiállító vett részt. Standunkon bemutattuk alkalmazott technológiáink
körét, s az azokkal előállított, jellemző termékeinket.
Igen sok látogató volt kíváncsi tevékenységünkre. A három nap alatt közel
100 látogató fordult meg standunkon.
A részvételnek már kézzel fogható eredményei is vannak, hisz a
rendezvényen történt látogatásoknak köszönhetően már termékgyártásra
vonatkozó ajánlatkérések is érkeztek.

VII. HAJDU ZRT. KUPA
Országos kiemelt súlyemelő versenykiírás
Verseny ideje:
2015. december 19. (szombat)
Verseny helye:
Téglás Sportcsarnok, Iskola u. 2.
Verseny rendezője: Téglás HAJDU Ipari VSE
Nevezési határidő: 2015. december 10-ig Nagy László címére
4243 Téglás, Dózsa György u. 47. szám (06-70-3399-958)
e-mail: nagylaszlo60@citromail.hu
A rendezvény programját megtekintheti:
http://www.hajdurt.hu/index.php?mod=hirek&id=151&l=hu-n
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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