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HAJDU napkollektoros
rendszer a debreceni
Auguszta Hotelen
KEOP pályázatra nyújtotta be támogatási igényét a debreceni Auguszta Hotel, amely 5 épületében található 350
szobájának melegvíz-ellátását kívánta megújuló energiaforrással kiegészíteni. Az EU-s pályázattal megvalósuló – a
saját erőn kívül - mintegy negyven millió Ft EU-s forrást
is igénylő beruházás kivitelezését a HAJDU Zrt. nyerte el.
Elsősorban ez a közel 300 négyzetméteres hasznos felületű
napkollektoros rendszer, 11.000 liter szolár tároló kapacitással, biztosítja a napi melegvíz előállításához szükséges
energiát. Az elmúlt év végén átadott korszerűsítés segítségével – a HAJDU szakemberei szerint - a rendszer várható
éves energia megtakarítása meghaladja a 760 GJ-t.

Sikeres KIR megújító audit a
HAJDU Cégcsoportnál
A mindhárom HAJDU társaságot érintő, KIR megújító
audit eredménye és az auditjelentésben összefoglalt további
információk alapján a tanúsító SGS újabb, hároméves
ciklusra adta ki a tanúsítást a cégcsoport tagvállalatainak.
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Moszkvai Aquatherm kiállítás
2014. február 4–8. között rendezték meg a XVIII. Nemzetközi
AQUA-THERM 2014 szakkiállítást Moszkvában a Krokus City
kiállítási központban. A rendezvényre 34 országból több, mint 760
cég állított ki mintegy 43.000 m2 alapterületen. A bemutató 4 napja
alatt több, mint 27.500 látogató tekintette meg az épületgépészeti
cégek bemutatkozását.
A HAJDU Zrt. saját standon jelenítette meg a termékeit, és emellett
még két partnerünk, az Avangard és a San House cégek is vittek
Hajdu berendezéseket a kiállításra.
A rendezvény nagyon jól szolgálta azt az elképzelésünket, hogy
tovább népszerűsítsük megbízható termékeinket az orosz és más
keleti országok fogyasztói között, hogy a távolabbi régiók vásárlói is
megismerhessék a legújabb termékeinket.
A legnagyobb érdeklődést a CF típusú puffer metszet és a HB 300C
hőszivattyús bojler váltotta ki a látogatókból és a konkurenciából
egyaránt.

Letölthető
tanúsítások
a HAJDU Zrt.
honlapjáról
Örömmel értesítjük partnereinket, vásárlóinkat, hogy letölthető formában is elérhetőek a
HAJDU termékekre vonatkozó különféle tanúsítványaink.
Tekintse meg a tanúsításokat a
„Letöltések” link alatt.
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