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„Az Ön alternatívkazán-gyártója.”
EURO-UNIOR FŰTÉSTECHNIKA KFT.
A kazángyártás Orosháza tradicionális ipari tevékenysége, mely hagyományt
az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. büszkén képviseli a hazai fűtéstechnika
világában. A trendeknek megfelelően új termékek fejlesztésével, és gyártásával
kíván a fűtéskorszerűsítések partnereivé válni. A vegyes, szalmaés pellettüzelésű kazánok révén a vállalkozás erősíteni kívánja hírnevét, melyet
gázkazánjai révén az elmúlt 20 esztendőben megszerzett elégedett vásárlói széles körében. Az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. hazánk komoly szereplője kíván
lenni a megújuló bio-energiaforrások kihasználásának is.

Az i gyárto kazánok fő jellemzői:

MAGAS HATÉKONYSÁG • MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS
HOSSZÚ ÉLETTARTAM • ELÉRHETŐ ÁR
MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS
Kiváló hatásfokú termékek, hosszú, és megbízható éleartamuk melle főleg
egyszerű kezelhetőségükről híresek. A gázkészülékek a cég saját szabadalma
alapján kerültek gyártásba, forgalmazásuk országos szinten történik, mely készülékek ma is versenyképesek, és folyamatos szervizszolgáltatást nyújtanak
minden részegységére.
A kazángyártást – a piaci igényeknek, az új gazdasági trendeknek megfelelően – a biomassza, a megújuló energiaforrások kihasználását célzó kazántermékek kifejlesztésével bővíteék. Évek óta gyártanak biomassza tüzelésére
alkalmas kazánokat, fa, apríték, pellet, szalma, energiafű, szén, egyéb éghető
mezőgazdasági és erdőgazdasági melléktermékek felhasználására. Az elmúlt
években átlagosan 600 db / év kazán készült az orosházi gyárban a hazai piacra. A vállalat vegyes tüzelésre a 30–45 kW-os „Unitherm”, pelleüzelésre
a 15–50 kW teljesítménytartományban az „Unipellet”, míg az apríték- és
szalmatüzelésre a 60–300 kW teljesítménytartományban a „Tritherm” elnevezésű kazánjait kínálja a vásárlóknak.
AZ EURO-UNIOR KFT. KAZÁNCSALÁDJAI:
Alu Super, Alu Therm (gáztüzelésű) • UNITHERM (vegyes tüzelésű)
UNIPELLET (pellettüzelésű) • TRITHERM (szalmatüzelésű)
A bevizsgált, környezetvédelmi szempontok szerint alkalmas termékek fő jellemzői a magas hatásfok, a megbízhatóság és a hosszú éleartam, valamint
az egyszerű kezelhetőség. Ily módon kiválóan alkalmasak a gáz kiváltására, és
az energiahatékonyság növelésével a költségek csökkentésére.
Az Euro-Unior Fűtéstechnika K. tagja az orosházi székhelyű Gépipari
Beszállítói Innovációs Klaszternek, mely 24 tagot számlál, és forgalma meghaladja az 50 milliárd forintot. A kazángyártás melle gépipari beszállítói alkatrészgyártás, és tűzvédelmi szolgáltatások is részei a vállalkozás proﬁljának.

Euro-Unior
Fűtéstechnika Kft.
5900 Orosháza
Táncsics M. u. 34.
06 (68) 413-722
unior@euro-unior.hu

www.euro-unior.hu

az ön alternatívkazán-gyártójától

hosszú és megbízható élettartammal

Biomassza (vegyes, szalma-, pellet-) és gáztüzelésű kazánok magas hatásfokkal,

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 34.
Telefon: (68) 413-722 ■ E-mail: unior@euro-unior.hu

EURO-UNIOR FŰTÉSTECHNIKA KFT.

Fűtés nyereséggel!
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ZUHANYKABIN-SZERELÉS
Cégünk és szerelôink
15 éves tapasztalattal rendelkeznek
zuhanykabin-beszerelés, -javítás,
hidromasszázskád-beszerelés, -javítás
területén.
Partnerkapcsolataink révén képesek vagyunk
akár a kiskereskedelmi árnál olcsóbban beszerezni
új zuhanykabinját, kádját, szanitereit!
Íme komplex
szolgáltatásunk
Segítünk a termék
■ kiválasztásában
■ beszerzésében
■ kiszállításában
■ beszerelésében,
beüzemelésében

Önnek csak élveznie kell
új zuhanykabinja kényeztetését!
Ajánlatunk érvényes zuhanytálcákra,
hidromasszázs-panelekre, kádakra,
medencékre, hidromasszázs-kádakra,
jakuzzikra, infraszaunákra,
vízlágyító berendezésekre!

Ár Zsombor
Telefon: 06-30-709-86-84
E-mail: zuhanyszereles@gmail.com
Internet: www.zuhanykabinszereles.hu
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Társasházak

épületenergetikai
korszerűsítése
Elkészült egy fűtéskorszerűsítési fejlesztés
egy II. kerüle társasházban a Bimbó úton.
A sikeres kezdet után további beruházásokat
indítanak el. Az épületenergekai beruházást
egy nagy magyar vállalat kezdte meg, melynek
célja társasházak fűtési és hőközpontjainak
korszerűsítése, amelyek eredményeként a
lakóingatlanok fűtési és melegvíz-előállítási
költségei csökkenthetők.
A társasházak cserére szoruló, elavult hőtermelő
berendezéseinek kiváltását a a beruházó saját
költségén végzi el, így a lakók akár több zmillió forintot is megtakaríthatnak a beruházással.
Az alkalmazo kondenzációs technológiának köszönhetően a hőtermelés hatásfoka elérhe a
105%-ot, a korábbi 75-80%-os hatásfokhoz képest, amely jelentős tüzelőanyag-megtakarítást,
ezáltal költségcsökkentést eredményez. A konstrukció lényege, hogy a vállalat éves szolgáltatási
díj ellenében üzemelte a beépíte berendezést és vállalja annak karbantartását garanciával.
A most átado Bimbó ú mintaprojekt esetében
a szolgáltatási időszak 8 év. A konstrukció lényege, hogy a beruházó saját maga vállalja a társasházak fűtési és hőtermelő berendezéseinek
felújítását, cseréjét, amelyért a társasház meg-

határozo időtartamra ﬁx szolgáltatási díjat ﬁzet. A szolgáltatási időszak ala teljes körű garanciát vállal a beruházó a beépíte berendezésekre és vállalja a társasházak számára a szaka szakszerű üzemeltetést is. A konstrukció előnye,
hogy az elavult fűtési és hőtermelő berendezések kiváltása érdekében a társasháznak nem kell
nagy összegű beruházást ﬁnanszíroznia. Emelle
az alkalmazo korszerű, energiahatékony berendezések nek köszönhetően megtakarítást, végső soron költségcsökkenést érhetnek el, hiszen
a hőtermelés hatásfoka – a kondenzációs megoldásnak köszönhetően elérhe a 100-105%-ot,
a korábbi 75-80%-os hatásfokhoz képest. A társasház számára a gázdíjkiadások csökkenéséből
és a korábbi karbantartási költség elmaradásából származó megtakarítás általában nagyobb,
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mint a ﬁzetendő szolgáltatási díj, így már induláskor pénz marad a társasháznál, miközben
nem kelle beruházniuk. A beépíte kazánok és
berendezések, eszközök a beruházó tulajdonában
maradnak a szerződési időszak végéig, amikor a
társasház dönthet arról, hogy jelképes összegért
megvásárolja ezeket. Amennyiben nem élnek
ezzel az opcióval, egy új beruházás keretein
belül folytathatják az együműködést. A Bimbó
ú mintaprojekt indulása óta már a XII., XIV.
és a XX. kerületből is több társasházzal kötö
hasonló konstrukcióval szerződést a beruházó,
ahol a beruházások várhatóan októberben fejeződnek be. A szolgáltatás jelenleg a lakossági
szegmensben érhető el, de tervezik kiterjesztését
az önkormányza szektorra is. Az alkalmazo
technológia minden ház esetében más és más.

A Bimbó ú társasház esetében Remeha Gas
610/5 Eco Pro pusú 2x282 kW teljesítményű,
kondenzációs ikerkazánt építeek be. A új kazánok működéséhez szükséges segédberendezéseken túl felújítoák a teljes kéményrendszert
is. Mivel így a jelentősen jobb hatásfok mia kisebb bemenő gázteljesítmény szükséges, a meglévő gázmérőt kisebbre lehete cserélni, ami
szintén költségmegtakarítást eredményeze a
társasháznak. A mintaprojekt esetében a tervezési, kivitelezési munkák mindössze két hónapot
veek igénybe. A fűtéskorszerűsítési beruházások másik fontos szempontja a költségmegtakarítás és hatékonyság növelése melle a környezi
hatások csökkentése. Mivel csökken a gázfogyasztás, a füstgázkibocsátás, ezáltal a levegőbe
jutó szén-dioxid mennyisége is kevesebb lesz. ■

