2010. d e ce m b e r

magyar piacon jelentőséggel
bír, illetve a magyar fogyasztók számára megkülönböztetett érzelmi értékkel rendelkezik.
A harmadik elismerést a Piac
és Profit üzleti lap díja jelentette. Novemberben vettük
át a 2010. évi Üzleti Etikai Díjat, mégpedig a „NagyKedves Olvasó!
vállalat” kategóriájában. Így a HAJDU Hajdúsági
Az elmúlt hónapunk sem telt eseménytelenül, hiszen Ipari Zrt. olyan ismert és elismert vállalkozásokkal
a Magyar Termék Nagydíj mellé további három dí- került egy kategóriába, mint például a Magyar Telekom, a Vodafone Magyarország Zrt. az Electrolux
jat gyűjtött be cégünk.
Lehel Kft. vagy a Béres Gyógyszergyár Zrt.
Elnyertük a Magyar Minőség
Háza Díjat, a vele járó okleDedéné Novotni Anna
véllel és éremmel, társaságunk
Vezérigazgató
„Multienergiás (indirekt, szolár)
fűtésű, műanyag burkolatú, álló
forróvíztárolók” belföldi termékcsaládjával. A termékcsalád megnevezett belföldi tagjai: STA200,
STA200C, STA200C2, STA300,
STA300C, STA300C2.
Szerepelünk a MagyarBrands TOP 50-es listáján,
amelyet a Superbrands Szakértői Bizottsága állított
össze és értékelt több ismérv figyelembevételével. Ezek
szerint a Magyar Brands címre jogosult az a márka,
amely történelmi, arculati, nyelvi, földrajzi okokból
vagy meghatározó üzletviteli szempontok alapján a

Tar t a l o m :
Vissza vagy előre a fafűtéshez?

A Hajdu is segít

Magyarországon a fatüzelésű kazánok rene- Minden segítség jókor jön, tartják a bajbajuszánsza több okra vezethető vissza.
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Vissza vagy előre a
fafűtéshez?
Magyarországon a fatüzelésű kazánok reneszánsza több okra vezethető
vissza.
Sokan azért választják, mert félnek
attól, hogy mi történik ha elzárják
a gázcsapokat, s erre sajnos az elmúlt években már nem is egyszer
volt példa. A másik vonzó tulajdonságuk, hogy a fatüzelésű kazánok ma már olyan hatékonyan és
környezetbarátan dolgoznak, amen�nyire a technika mai fejlettségi foka
azt lehetővé teszi. Van, aki kiegészítő hőtermelőként, van, aki egyedüli
fűtőkészülékként alkalmazza ezeket
a berendezéseket.
A Hajdu vegyestüzelésű kazánok
meleg víz üzemű fűtési rendszerekhez lettek kifejlesztve. Alkalmazhatók családi házak, műhelyek,
különböző gazdasági épületek, mezőgazdasági üzemcsarnokok, üvegházak gravitációs és szivattyús fűtésére.
A különböző teljesítményű kazánok nem
csupán fa, hanem egyéb szilárd tüzelőanyagok elégetésére is alkalmasak. Így fűthetők például fekete- és barnaszénnel, brikettekkel, fahulladékokkal, ágnyesedékkel
és (a pelletégővel kiegészített kivitelek)
pellettel is. Jórészt ennek köszönhetően,
nemcsak környezet kímélők, hanem rendkívül gazdaságosan is termelik a hőt.
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A Hajdu is segít
Minden segítség jókor jön, tartják a bajbajutottak, de ha az egyébként is hátrányos helyzetű fogyatékkal élők, veszélyeztetettek vagy
mentális problémákkal küzdő nehéz sorsú
emberek kerülnek katasztrofális helyzetbe,
akkor az oda érkező segítség többszörösen
fejti ki jótékony hatását. Ezért is kezdett
gyűjtésbe a Nem Adom Fel alapítvány, segít-

1.

ve azokat a szendrőládi családokat, akiket a
Bódva folyó még kora nyáron sodort az addiginál is vészesebb helyzetbe. Felhívásukra
pénzbeli és tárgyi adományok érkeztek ebbe
a kis borsodi faluba, köztük a Hajdu Zrt.
forgótárcsás mosógépei, amelyet szeptember
végén adtak át.

Melyik Hajdu termék nyerte a
Magyar Termék Nagydíjat?

HAJDÚSÁGI
bográcsállvány szett

(A helyes válasz a novemberi hírlevelünkben
olvasható.)

2.

Mivel fűthetőek a Hajdu
vegyestüzelésű kazánok?

3.

Melyik árvízkárosult borsodi falunak
nyújtott segítséget a Hajdu Zrt.?

A helyes megfejtéseket beküldők
között kisorsolunk egy Hajdúsági
bográcsállvány szettet.
Kérjük, hogy megfejtését a következő
email címre 2010 dec.30.ig beküldeni
szíveskedjék szabone.leiter@hajdurt.hu
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