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Köszöntő
Az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. 1957-es megalapítása óta változatos éveken ment keresztül,
mindig alkalmazkodva az aktuális piaci, és egyéb külső-belső tényezőkhöz. Cégünk 2013-ban
elmondhatja magáról, hogy három évtizede sikeres szereplője Magyarország fűtéstechnika
piacának. Specialistái vagyunk a kazángyártásnak. Innovatív módon, dinamikus fejlesztésekkel
állítjuk elő kazántermékeinket.

Cégünk büszke 55 éves múltjára, mindent megtesz a jövőért, a termékeiért és azok
fejlesztéséért, a vevőkért és a környezetért, valamint ebben az évben további 40%-os
növekedést tervez. Az energiahatékonyság növelését is célzó alternatív energiaforrásokat
hasznosító kazáncsaládjaink, fűtőberendezéseink tovább fejlesztése, és gyártása, a gépipari
beszállítói kapacitásunk korszerűsítése és bővítése mind-mind újabb kihívásokat állítanak
elénk, mely kihívásoknak most is megfelelni kívánunk.

Az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. minőség melletti elkötelezettségét mutatja, hogy évek óta
alkalmazza a minőségirányítási rendszereket. Cégünk az MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti
szabványt használja.
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hatékonyak,

biztonságosak, hosszú élettartamúak is, melynek köszönhetően eredményesek, és sikeresek
mind a hazai, mind az export piacokon. Munkája során nyugodt szívvel ajánlhatja Ön is
termékeinket az ügyfeleinek, hiszen mint tudjuk ez a szakma a bizalomra épül. Az Euro-Unior
Fűtéstechnika Kft. tesz azért, hogy maradéktalanul megbízhasson benne!
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Kazántermékeink bemutatása

•

Gázkazánjaink

AluSuper 15, 25, 32, 40, 50, 100, 200 kazánok.
Alutherm 15, 25, 32 kazánok.
Unior CE 15, 25, 32 és Unior SE 15, 25, 32, 40, 50, 100, 200 kazánok.
Saját szabadalmú, alumínium öntvénytagokkal szerelt kazánok, hosszú megbízható
élettartammal, magas, 90%-os
hatásfokú
működéssel. Az országban
10.000-es
nagyságrendben eladott kazáncsaládok, amivel az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. megalapozta
hírnevét.

•

Vegyestüzelésű kazáncsaládunk

UNITHERM 30 & 45 kW kazánok.
Kiemelkedően magas 85-87%-os hatásfok. A gyártó által Pelletégővel szerelhető. EU
szabványok szerint, korszerű szériagyártás, biztonsági víztérrel, zárt rendszerre is.

•

Pellettüzelésű kazánunk

UNIPELLET 30 & 50
P-1 & P-2 pellet kazánok.
Pellettüzelésű fejlesztésünk célja, hogy minél szélesebb körben elérhetővé váljon a technológia
felhasználása. Főbb jellemzők: kedvező ár, magas hatásfok, multifunkció (fa, szén és
pellettüzelésre egyaránt alkalmas).

•

Biomassza kazáncsaládunk

TRITHERM 60 – 300 kW teljesítménnyel gyártott kazánok.
Főleg ipari felhasználásra, mezőgazdasági hulladékok, fa, szalma és egyéb fűtőanyagok
hasznosítására tervezett, egyedi igényre gyártott kazánok. Jellemzője a tökéletes égés, mely
magas hatásfokot, és perje mentes, környezetbarát működést biztosít.

•

Apríték tüzelésű kazánunk

AUTOMATA Apríték 30-1000 kW teljesítménnyel
Pellet és G30-as apríték tüzelésére. Az autmatika a csigás behordórendszert és a ventiláció, tűztér
szabályozhatóságát jelenti, melyeket a kazánok saját elektromos vezérlésével szabályozhatunk. A
nagy teljesítményű kazánok mozgó rostéllyal szereltek.

•

Gázkazánjaink

AluSuper 15, 25, 32, 40, 50, 100, 200 kW kazánok,
AluTherm 15, 25, 32 kW fali kazánok,
Unior CE 15, 25, 32 kW fali, és
Unior SE 15, 25, 32, 40, 50, 100, 200 kW kazánok.

AluSuper

AluTherm

CE

SE

Saját szabadalmú, alumínium öntvénytagokkal szerelt kazánok, hosszú megbízható
élettartammal, 92%-os hatásfokú működéssel. Gázkazánjaink életciklusa 15-25 év,
általában 15 év után kerülnek szervizre. Vevőszolgálatunk figyelemmel tartja a beérkező
igényeket, azokat megfelelő információval látja el, hiszen a kazánok külön alkatrészenként
javíthatóak, felújíthatóak, így élettartamuk tovább növelhető.

Az AluSuper, AluTherm kazáncsaládok elektromechanikus vezérlésűek, minden alkatrészük
cserélhető. A CE és SE gázkazánjaink elektromos vezérlésűek, és hasonlóan kedvező
szervizelési lehetőségeket élveznek.
A márkalojalitást a jó minőséggel, az alacsony árral és rugalmas szolgáltatásaink révén vívtuk
ki. Cégünk ezeken felül az emberi kapcsolatok megfelelő ápolásával, és fenntartásával
igyekszik termékeinknek további hozzáadott értéket adni.

A gázkazánok ár/érték alapú versenyében az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. kiválóan szerepel.

•

Vegyestüzelésű kazáncsaládunk

UNITHERM 30 & 45:

Saját
termékünk
bemutatása
mellet
említést
szeretnénk
tenni
korábbi
vegyestüzelésű
termékeinkről, valamint ezen termékekre vonatkozó
beszállító, gyártó tevékenységünkről.

Az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. első vegyestüzelésű kazánja 20 évvel ezelőtt volt gyártásban.
Azóta ez a kazántípus több fejlesztésen ment keresztül, és az EU is új szabványokat írt elő
gyártására. Korábban csak egy 25 kW teljesítményű kazán készült telephelyünkön. Jelen
gyártásunk 2010 őszén indult. 2011 végére, két szezon alatt ezres nagyságrendben került
átadásra. UNITHERM vegyestüzelésű kazánunk 30 és 45 kW teljesítménnyel készül, az alábbi
tulajdonságokkal:

•

Kiemelkedően magas 85-87%-os hatásfok (hivatalos bevizsgálás alapján)

•

5 mm-es lemezkazán, csöves

•

Nagyméretű tűztérajtó

•

EU szabványok szerinti, korszerű szériagyártás

•

Biztonsági víztérrel ellátva

•

Korszerű, biztonságos, megbízható, esztétikus és elérhető

Jellemzően a hazai fűtéstechnika piaca bemozdult a gázról a megújuló energiaforrásokat
hasznosító technológiák felé. Az új technológiák gyakorlatban történő alkalmazása
meglehetősen szűk körben terjedt el. A már korábban használt fűtési megoldás, a
vegyestüzelés alkalmazása viszont igen népszerű.
Az UNITHERM kazánok pellettüzelésre, apríték tüzelésre is alkalmasak, lehetővé téve a fűtési
rendszer
későbbi
átalakítását
egy
korszerűbb,
kényelmesebb
technológiára,
szabályozhatóságra, mely további fejlődési lehetőségeket rejt, mint például a pelletálás
folyamata vagy a pellet, mint fűtőanyag felhasználása.
Az UNITHERM kazánok piaci bevezetése 2011-ben történt meg.
Kazán tartozékai: hamuláda, piszkavas, rostély, gépkönyv, jótállási jegy.
Opciós tartozékai: Honeywell huzatszabályzó szett, hőmérő és termikus elfolyó szelep.

•

Biomassza kazáncsaládunk

TRITHERM 30, 45, 60, 80, 100, 135, 200, 300
A 30 kW-tól 300 kW teljesítményig terjedő kazánjaink, egyedi igények szerint készülnek.

A TRITHERM kazán elsősorban ipari felhasználásra, mezőgazdasági hulladékok, fa, szalma és
egyéb fűtőanyagok hasznosítására tervezett, gyártott kazánok. Jellemzője a tökéletes égés,
mely magas hatásfokot, és pernye mentes, környezetbarát működést biztosít.
Hatásfoka 90-92 % körüli függően a tüzelőanyagtól.

A TRITHERM kazánok átadását megrendeléstől számított 30-60 napra, és 50%-os előlegszámla
ellenében vállaljuk.

TRITHERM 60 kW:

•

Apríték tüzelésű kazáncsaládunk

AUTOMATA Apríték 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 135
További nagyobb teljesítmények függőleges hőcserélővel:
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Vízsintes hőcserélővel:
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 1000

30 kW-tól 1000 kW teljesítményig terjedő kazánjaink, egyedi igényeknek megefelelően.

Az AUTOMATA Apríték kazán elsősorban ipari felhasználásra G30-as faapríték hasznosítására
tervezett, gyártott kazánok. Jellemzője a magas hatásfokot, pernye mentes, környezetbarát
működés, megbízhatóság.
A kazán tűztere, annak ventilációja és tüzelőanyag ellátása saját elektromos vezérlés által
szabályozható. A hőcserélő csövek tisztítására beépített kézi, mechanikus megoldást kínálunk.

Az AUTOMATA kazánok átadását megrendeléstől számított 60-90 napra, 50%-os előlegfizetés
ellenében vállaljuk.

AKCIÓ

RAKTÁRI

KÉSZLETRŐL

Multifunkciós Gázégő
Közterületek, magánházak, nyaralók, közintézmények, játszóterek karbantartásának egyik
fontos eleme a díszkövezett, murvás területek, padkák, szegélykövek, kerítéscsíkok, járdák,
épületek körüli alapok gyomtalanítása. Erre a célra jelenleg legelterjedtebb módszer a vegyi és
mechanikus eljárás. Az általunk kínált géppel alkalmazott eljárás a termikus hősokkoló
gyomtalanítás.
• Környezetbarát technológia (az égéstermék szén-dioxid, és vízpára).
• Ugyanakkor nem járulunk hozzá a talaj toxikus terheléséhez.
• Amikor a vegyszert nem lehet kiszórni végrehajtható a
termikus kezelés. A hatást nem befolyásolja a kezelést követő eső.
• Nem igényel növényvédelmi szakfelügyeletet.

• Az egyenletes minőségű munkavégzés mérhető – nem a gázégőn múlik.
• Hosszú regenerációs idő.
További felhasználási területek:
Jégtelenítés – Szigetelés – Pörzsölés – Fertőtlenítés
Akciós áron juthat hozzá ahhoz a készülékhez, mely a kertes házak, társasházak és
intézmények környezetének rendjéért felelős.
Műszaki Paraméterek:

Doboz tartozékai:

Névleges teljesítmény: 20 kW
Névleges gáznyomás: 1,5 bar
Gáztároló: 1 x11,5 kg
Égőfejek száma: 1
Égőfej típusa: SB 130/i
Gázfelvétel módja: gáz
Súly (palackkal): 30 kg

Gumikerekes kézikocsi
Tömlő
Nyomásmérő óra
Szivárgásbiztosító szelep
Adagolópisztoly
Gázégő
Gépkönyv

Gépipari beszállításban gyártott termékeink

A térség gépiparában jelentős szerepet vállaló Linamar Hungary Zrt. vezetésével megalakult a
Gépipari Beszállítói Innovációs Klaszter, melynek az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft.
büszke, alapító tagja. Mára a két cég közötti együttműködés, a hosszú távú gépipari
beszállítói tevékenység komplett, precíziós fémszerkezetek gyártására bővült.
Orosháza északi ipari parkjában van új telephelyünk, mely szomszédos a Linamar Hungary
Zrt.-vel a szoros együttműködés érdekében.
Az Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. beszállításában az alábbi termékek készülnek:

•

Benford Terex Úthenger

•

Trailer úthengerhez

•

Benford Mixer

A fenti termékek mellett gyártásba kerülnek további termékek, és komplett részegységek. A
klaszternek
gépiparban.

köszönhetően

dinamikus

együttműködéseket

valósítunk

meg

a

Dél-alföldi

Gépipari beszállításban gyártott termékeink

Lemezvágás
Élhajlítás

CNC esztergálás
Marás

Festés
Összeállítás

CO hegesztés
Lánghegesztés
AWI hegesztés

Tűzvédelmi szolgáltatásaink, termékeink
Tradicionális tevékenységi körünk az a tűzvédelmi szolgáltatói műhely, mely fő tevékenysége
tűzoltó

készülékek,

tűzcsapok

és

egyéb

tűzoltó

felszerelések

ellenőrzése,

forgalmazása és karbantartása.
Körünkben előnyt élveznek a hazai gyártású, állandóan magas minőségi előírásoknak
megfelelő tűzoltó készülékek forgalmazása. Terméklistánkon szerepel továbbá minden
munka, tűz és érintésvédelmi felirat, jelzőtábla. Megrendelésre egyedi tartalmú és méretű
jelzőtáblákat, feliratokat kínálunk. A termékeken túl munkánk a magas minőséggel végzett
szakmai szolgáltatásokat fogja közre.

Vállaljuk továbbá a tüzivíztaroló medencék precíz, geográfiailag megyei szintű ellenőrzését,
felülvizsgálatát és hosszú távú karbantartását.

Fenti szolgáltatásainkat a partereink egyedi igényei alapján, egyeztetett módon végezzük,
mivel ügyfeleink között megtalálhatóak magánszemélyek, önkormányzatok, vállalkozások,
iskolák, szociális intézmények, ipari és mezőgazdasági nagyvállalatok.

Több mint 50 évre visszamenő tűzvédelmi múltunk olyan szakmai tudást, munkakultúrát
megtestesítő szereplőt feltételez, aki szakszerűen tudja biztosítani partnereinek tűzvédelmi
felszerelését a gyakran változó előírásoknak is mindig megfelelve.

Euro-Unior Fűtéstechnika Kft.
Orosháza

Olyan iparágak teszik városunkat híressé, mint az üveggyártás (sík, öblös), a gépgyártás és a
kazángyártás. Orosháza az ország Dél-alföldi régiójában, Békés és Csongrád megye határán
található.
Városunk fő látványosságai az Alföld rónaságán természetes erózióval kialakult tavak, melyek
partján terül el Orosháza-Gyopárosfürdő területe. A fürdő kiemelt gyógyászati központ, ahol
mind a kikapcsolódásra, mind a szórakozásra vágyók megtalálják számításukat. A térségben
sok fürdő található, azonban Gyopárosfürdő csodálatos hangulatával, medencéivel,
szaunaparkjával és sokoldalú szolgáltatásaival vezető szerepet szerzett a turizmusban.
Örömmel látnánk vendégül gyárunkban, hogy személyesen is meggyőződhessen a gyártás
minőségéről!
A Euro-Unior Fűtéstechnika Kft. szeretettel várja Önt Orosházán!

Bízva a sikeres együttműködésben, üdvözlettel:
Szabó Géza
ügyvezető igazgató

