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Construmán jártunk, díjakat
találtunk!
A 36. Construma építőipari és otthonteremtési szakkiállításon a Hungexpo vásárközpont hat pavilonjában
több mint 40 ezer négyzetméteren 17 ország csaknem 700 kiállítója vett részt. A Hungarotherm Legszebb nagystandjának díját az idén 65. évfordulóját
ünneplő HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. nyerte el. A cég
7 új termékét mutatta be a nagyérdeműnek. Ezek a
termékek adták a HAJDU sajtótájékoztatójának témá-

ját is: Sztányi Péter, kereskedelmi igazgató összefoglalójában kiemelte, hogy a most bemutatott készülékek mind saját fejlesztésben jöttek létre, a cégcsoport
mintegy 60 mérnökének és közel 750 munkatársának
köszönhetően. Az újdonságokat Kiss István műszaki
igazgató prezentálta. Az egyik új fejlesztés, az egyhelyiséges hővisszanyerő-szellőztető berendezés Hungarotherm újdonságdíjat nyert.
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A jövő szakemberei a HAJDU
standjánál
Rendhagyó játékunkat a BME gépészei nyerték

Csapatverseny a SLIP-en: mi lehet a feladat?
HAJDU Zrt. 65 év - 65 tálca sör!
Mi, a HAJDU-nál nem csak a Hungexpo-ra kilátogató érdeklődőket, hanem a szakma fiataljait is szerettük volna a standunkhoz csalogatni; az érdeklődőknek ingyen belépőt biztosítottunk, erre pedig egy
rendhagyó kampánnyal hívtuk fel a figyelmüket.
Versenyt hirdettünk meg a gépészkarok számára. A felhívás szerint a Construma Kiállításon legnagyobb létszámban megjelenő Gépészkar 65 TÁLCA
SÖRT nyert a HAJDU fennállásának 65. évfordulója
alkalmából!
A verseny győztese a BME Gépészmérnöki Kara
lett. A díjat a HAJDU Zrt. marketing képviselője Baji
Zsolt adta át a 39. alkalommal megrendezett SLIP
Gépészkari napok (április 18-21.) keretében, amely
az év egyik legfontosabb gépészkari társasági eseményének számít. Gratulálunk a győzteseknek!

Szakmai nap a SLIP-en: nem (csak) a buliról szól
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Új EU-s szabályok a melegvíztárolókra
A BIZOTTSÁG 814/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló
tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó
követelmények értelmében 2017.09.26-tól a hivatkozott termékeknek meg kell felelniük a rendeletben rögzített vízmelegítési hatásfokoknak, illetve
a hőtárolási veszteségekre vonatkozó követelményeknek.
Mivel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/125/EK IRÁNYELVE (2009. október 21.) a
gyártó felelőségi körébe helyezi, hogy az irányelv hatálya alá tartozó termékek a forgalombahozatal tekintetében megfeleljenek ennek az irányelvnek, ezért

a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt, a 814/2013/EU rendeletnek nem megfelelő készülékeket kivonja a forgalmazásból, vevőit az Európai Unió piacán nem
szolgálja ki ezekkel a termékekkel 2017.09.26.-tól.
A 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet előírja, hogy
2017. szeptember 26-át követően - a típusengedély
megszerzésének időpontjától függetlenül - nem helyezhető üzembe olyan melegvíz-tároló tartály, amely a
814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt hőtárolási
veszteségre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
Mindhárom jogszabály piacfelügyeleti hatáskörbe
adja a szabályozások betartásának ellenőrzését, s lehetőséget ad a forgalomból történő kivonásra, a piacról vagy a felhasználóktól történő visszahívásra.

4

Az idén is volt szerviztalálkozó
Május 9-én rendhagyó módon került megrendezésre a HAJDU Ipari Park Innovációs Központjában a HAJDU Zrt. Gázkészülék és Gázkazán Szervizpartnereinek
találkozója. Az eseményen 120 szervizpartner képviseltette magát. Nagy hangsúlyt fektettünk az utóbbi
időkben egyre nagyobb piaci résszel bíró HAJDU HGK
kazánok oktatására. Részletes információt kaptak a
partnerek a kazánok rendszerbe illesztésére, beállítására és javítására vonatkozóan. Meghívásunknak
eleget téve egy órás prezentációt tartott az Almeva

Hungary Kft. a kéménytervezés és füst gáz elemzés
tudnivalóiról.
Külön szekcióban, a HAJDU GB gázüzemű bojlerek
legelismertebb szakértője, Hajdu István osztotta meg
a termékhez kapcsolódó információkat a partnerekkel. A találkozót követő napon több szervizpartnerünk,
közvetlenül a gyártásban tanulmányozhatta a HAJDU
HB200 és HB300 hőszivattyús forróvíztárolók működését, és kapott tájékoztatást a termék tervezőjétől,
Helmeczi Árpádtól a készülékek paramétereiről.
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Vevőbarát cég – barátságos vevők;
szakmai programok és szórakozás 14. alkalommal

Idén nyáron, immár 14. alkalommal, június 16-án,
Parádfürdőn került megrendezésre a HAJDU hagyományos belföldi vevőtalálkozója. A szakmai program
keretein belül a tavalyi eredmények összefoglaló értékelése mellett a cég, jövőre vonatkozó terveibe kaphattak betekintést a résztvevők. A vevőtalálkozón átadásra kerültek a HAJDU dolgozói által készített díjak.
Ezek szerint

Délután a résztvevőknek alkalma nyílt kipróbálni a
gyönyörű környezetben, a Mátra hegyoldalán kanyargó bob pályát.
Este a vendégek jó hangulatú élőzenei karaoke
show-n vettek részt.

a HAJDU Zrt. legnagyobb forgalmú partnere
2016. évben a Szatmári Kft.
a HAJDU Zrt. legnagyobb megújulós termék
forgalmazó partnere 2016. évben a Hüperion Kft.
a HAJDU Zrt. legdinamikusabban fejlődő
partnere 2016. évben a Gázszer Kft.
a HAJDU Zrt. marketing díja 2016. évben
az ÉU Épületgépész Unió Kft.
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