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Megkapta az NF jelet a HB 300 hőszivattyús tároló
A HAJDU Zrt. által gyártott HB 300 típusú hőszivattyús készülék sikeresen szerepelt a francia
LCIE jóváhagyó intézetnél elvégzett hőszivattyú tanúsítási teszteken, ezzel tavaly év végén megszerezte az NF Performance Cat.2 jelölést. A tanúsításban szereplő legmagasabb besorolást (kategória 2-es ) a Minősítő intézet kizárólag a legjobb teljesítmény és minőségi feltételeket teljesítő
termékek számára adja ki. Az NF jel megszerzése új lehetőséget nyit a cég számára, így ezzel a
termékkel is jelen lehet a francia piacon.

HAJDU Zrt. kupa
Nemzetközi kiemelt országos versenyt rendeztek Tégláson 2013. 12. 14-én. A Magyar válogatott
sportolók mellett Ukrajna válogatottja is a súlyemelő dobogóra lépett, olimpikonok, VB, EB helyezettek vettek részt
a rendezvényen. Összesen 15 egyesület küzdött a fődíjért, egy HAJDU automata mosógépért. A versenyt végül, nagy
csatában Nagy Péter szegedi versenyző nyerte meg 396,7 ponttal, megelőzve a 394,6 pontot elért ukrán Rohach Ivant.
A harmadik helyezett Gyurkovics Ferenc pécsi induló lett 383,9 ponttal. Az esemény fővédnöke Novotni István, a
HAJDU Zrt. vezérigazgatója volt. A versenyt Czibere Béla Téglás Város Polgármestere nyitotta meg. A viadalt megtekintette Dobos Imre a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke is.
A versenyen országos csúcsot szakított a serdülő Horváth Attila, a Koppány SE 62 kilós versenyzője.
A csapatbajnokság végeredménye:
1./ Ukrajna
2./ Tiger SFSE
3./ Téglás Hajdu Ipari VSE
A versenyen induló egyesületek:
Ukrajna, Tiger SFSE, Rekard SE,
MAFC, SEDE, NyVSC,
Biharnagybajom SE, Ózdi SC,
Koppány SE, Téglás Hajdu Ipari VSE,
Békési TE, Debrecen SFC,
Pécsi SE, Szegedi Lel

H-4243 Téglás, Külterület 0135/9. hrsz. • Tel.: (36) 52/582-700, Fax: (36) 52/384-606, 384-126
E-mail: hajdu@hajdurt.hu • Honlap: www.hajdurt.hu

Megújult a
cégcsoport
közös honlapja
A HAJDU Cégcsoport közös
honlapja (www.hajdu.eu) eddig
is működött, ám a cég vezetői
úgy gondolták, hogy, mint a
tagvállalatok weboldalaira, erre
a honlapra is ráfér egy kis „ráncfelvarrás”. Az elegáns és korszerű
honlapunk elsőrendű célja az,
hogy a HAJDU vállalatok minél
könnyebben és több helyről elérhetőek legyenek az interneten a
külföldi érdeklődők számára is.
Ennek megfelelően ez az oldal a
cégek tevékenységének rövidített
és összefoglalt tevékenységi köreit
írja le magyar és angol nyelven,
továbbá a főbb elérhetőségi
adatokat tartalmazza. A weblap
kivitele illeszkedik a cégcsoport
korábban kialakított megjelenéseihez. Kérjük, látogassa meg Ön
is megújított honlapunkat!
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