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Tisztelt Partnereink!
2016-os őszi lapszámunkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy betekintést nyújtsunk az Euroﬂow Zrt belföldi szakmai
aktivitásába, társadalmi szerepvállalásába, szeretnénk beszámolni egy beszállítónk itthoni 10 éves sikertörténetéről,
végezetül pedig bemutatjuk idei legfontosabb gázipari acélcső beszállításainkat.
Ezek azok a témakörök, melyekre az év egyéb időszakaiban csak kevés reﬂektorfény juthat, most viszont örömmel osztjuk meg információinkat hűséges Olvasóinkkal.
Szép nyárutót és szakmai sikerekben gazdag őszt kívánunk Partnereinknek.
Az EUROFLOW Zrt csapata

Vízipari továbbképzés MaVíz tagszervezetek Kollégái számára
Örömmel tettünk eleget a MaVíz felkérésének, mely egy
szakmai továbbképzésre való felhívást tartalmazott több
hazai víz- és csatornaszolgáltató Kollégái számára.
A szakmai oktatás május 24-25, valamint május 31-június
2 között került megrendezésre Vízellátási és Csatornázási
Ismeretek „tananyagból”, a helyszínt a DMRV Zrt biztosította Vácott.
A képzés elméleti részeit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, Dr. Laky Dóra és Dr. Fülöp
Roland adták. Az utolsó napon az EUROFLOW Zrt „Régi
problémák – új megoldások” címmel tartotta meg átfogó
jellegű előadását, melyhez gyakorlati bemutatót is biztosított.
A képzésen összesen 6 üzemeltető 24 kollégája vett részt, akik az utolsó napon kitöltött elégedettségmérő kérdőíven a
következőket osztották meg velünk:
„… Minden részben volt számomra új információ, ezért is vagyok megelégedve a képzéssel,
még a meglévő tudásomat is bővíteni tudtam. …”
„… Az előadók felkészültek voltak, érthetően magyaráztak el mindent. …”
„… Csak így tovább! …”
„… Az oktatás nem csak iskolaszerű volt, sok gyakorlati tapasztalatot sikerült szerezni,
az oktatók teljes mértékben felkészültek voltak szakmailag. …”
„… Sokat segít a jövőben, a munkám során felbukkanó szakmai tudást igényélő
munkafolyamatok szakszerűbb elvégzésében! …”
„… Rendkívül jó volt, hogy az elméleti részeken felül nagyon sok gyakorlati tapasztalatot osztottak meg velünk. …”
„… Minden téma hasznos volt számomra! …”
„.. Érthetően magyaráztak és így a számomra ismeretlen témakörök is világosak, érthetőbbek lettek. …”
Mivel a meghirdetett létszám hamar betelt, és voltak sajnos olyanok, akik kimaradtak, az őszi időszakban több helyszínen is szeretnénk megismételni a képzést a MaVíz szakmai felügyelete alatt.
Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek!

 10 év – 10 érv; a KRAUSZ Magyarországon
Az ilyen kerek jubileumok megünneplésekor nehéz abba belegondolni, hogy milyen gyorsan elmúlik az idő és a KRAUSZ
cég már tíz éve van jelen Magyarországon.
Habár a KRAUSZ gyár története 1920-ra nyúlik vissza és szabadalmi oltalmi védettség alatt álló termékeinek elődjei már több
mint fél évszázadosak, az EUROFLOW is büszkén mondhatja el magáról, hogy idén már több mint 10 éve képviseli e remek
céget és forgalmazza termékeit a hazai vízellátás, csatornázás és gázipar számára.
A kezdetektől az volt a célunk, hogy egy olyan innovatív, a berögzült hagyományokkal bátran szakítani tudó terméket és technológiát adjunk a csőhálózat építés- és javítás területén dolgozó Kollégáinknak, mely megkönnyíti és meggyorsítja napi munkájukat.
A szabadalom által védett „NYOMÁS ÁLTAL TÁMOGATOTT TÖMÍTŐ RENDSZERŰ®” csőkötések és csőjavító idomok alapkonstrukciója csak keveset változott az elmúlt évek során, néhány apró, de fontos újítástól eltekintve (forrás: Az Egyesült Államok
Szabadalmi és Védjegy Hivatala – US Patent).

A magyarországi piacbevezetés azért nem volt egyszerű, mert (természetesen) minden fontosabb hálózatépítő- és karbantartó
feladatra rendelkezésre állt már korábban is egy jól bejáratott és elfogadott szakmai protokoll. A KRAUSZ által javasolt megoldás
azonban ettől tételesen eltért. A leginkább innovatív vízszerelő Kollégák meglátták az ebben rejlő lehetőségeket, az EUROFLOW
Zrt szakmai csapata pedig szimulációs-, nyomás alatti modellezéssel, szerelői továbbképzésekkel, házi szerelőversenyek szervezésével és az „éles” beépítéseken történő aktív személyes részvétel formájában segítették a hazai elterjesztést.
Néhány képet mutatunk a „hőskorból” és a közelmúltból egyaránt:

 10 év – 10 érv; a KRAUSZ Magyarországon

Mi a címben említett 10 érv a KRAUSZ REPAMAX és HYMAX termékek mellett?
Íme, az adható legtömörebb és legátfogóbb válasz, mely a KRAUSZ termékek teljes „szakmai ﬁlozóﬁáját” tartalmazza:

A KRAUSZ REPAMAX 5 fő üzenete:

9 felhasználóbarát

9 100% korróziómentesség

9 DINAMIKUS
S szögterhelés

9 raktárkészlet csökkentés

9 egy idom
m – több célra

A KRAUSZ HYMAX 5 fő üzenete:

9 felhasználóbarát

9 a csőanyagok variálhatósága

9 DINAMIKUS
S szögterhelés

9 Raktárkészlet csökkentés

9 többféle idom
m – több célra

 Az EUROFLOW Zrt. legfontosabb gázipari
acélcső beszállításai az idei év folyamán
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