TERMÉKEK

Hydrotec Hungary Kft.

A vállalat
Mindent egy kézből.
A gazdaság változást jelent. Minden változásra esélyként tekintünk. Épp ezért nem csak az aktuális piacot figyeljük,
hanem a jövő piaci igényeit is. Egyik oldalon az új ötletek, másik oldalon gyártás során szerzett nagy szakmai
tapasztalatunk: ezek összessége jelenti a HYDROTEC sikeres jövőjét.

Vevőinknek és partnereinknek teljes szolgáltatást kínálunk,
azaz mindent egy kézből.
Csatornaöntvények

Aknafedlapok és víznyelők, szennyfogók

Partnereink egyedi igényei szerint készült öntvények
Egyedi öntvény- és acélkonstrukciók

Vízelvezető rendszerek

HYDROTEC folyókarendszer teljes választéka

A Hydrotec Hungary Kft. a németországi Hydrotec
Technologies AG. gyártóvállalat magyarországi kizárólagos képviselőjeként forgalmaz csatornaöntvényeket és vízelvezető rendszereket.

Csapszekrények

Víz-, gázrendszerek öntöttvas elemei

A Hydrotec Hungary Kft. azzal a célkitűzéssel indult
útjára Magyarországon, hogy a Hydrotec termékeket
teljes körűen, helyben, magas szakmai színvonalon és
a legkedvezőbb áron kínálja a magyar piac résztvevői
számára.

Favédelem

Favédő rácsok különböző méretben és formában

Városi bútorok

Szeméttartók, útpadkák, forgalomkorlátozó oszlopok, stb. városszépítés

Amire büszkék vagyunk!
A HYDROTEC által nyújtott teljesítmény nem csak Németországban számít fogalomnak. Az elmúlt időkben mi lettünk
Európa egyik legnagyobb szolgáltatója a csatornázás- és
szennyvízelvezetés területén.
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Sikertermékeink

Igazolt minőség

BEGU NA600 “BUDAPEST”
BEGU/BEGU NA600 DIN 19584/DIN1229 szerinti D-400 terhelési osztályú
öntvénykoszorú nélküli aknafedlap
Termékeinket a nemzetközileg érvényben lévő szabványoknak megfelelően kerültek bevizsgálásra és nemzetközi akkreditált vizsgáló laboratóriumok felügyelik.

Minőségbiztosítás
Az EN 124 szabványnak való megfelelőséget Európa szerte akkreditált anyagvizsgáló
intézetek (ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati laboratórium) állapítják meg.
EN 124 szerinti jelölés (9. pont EN 124)

BEGU NA600 “BUDAPEST” öntvénykoszorús

1 – Gyártó megnevezése

BEGU/BEGU NA600 DIN 19584/DIN1229 szerinti D-400 terhelési osztályú
öntvénykoszorús aknafedlap

2 – EN 124 európai szabvány feltüntetése
3 – Terhelési osztály (D400)
4 – A tanúsító szervezet jele

5 – Termék neve (nem kötelező)

Garantált minőség
Tanúsító okiratainkkal garantáljuk termékeink magas
minőségét, továbbá az aknafedlapokra 5 millió Euro
fedezeti összegig, 10 éves időtartamra kiterjesztett
garanciát vállalunk.

BEGU NA600 “BUDAPEST” víznyelős
BEGU/BEGU NA600 DIN 19584/DIN1229 szerinti D-400 terhelési osztályú
víznyelős aknafedlap

Sikertermékeink

Sikertermékeink

BEGU 600x600 “BUDAPEST” öntvénykoszorús

Oldalbeömlős víznyelőrács 450x450

BEGU/BEGU 600x600 DIN 19584/DIN1229 szerinti D-400 terhelési osztályú
négyzetalakú öntvénykoszorús aknafedlap

Oldalbeömlős víznyelőrács, “A” forma, zárható DIN EN 124 - C250

ECON plus 500 HT “BUDAPEST”

DURO 600 mm aknafedlap, D-400

Aknafedlap NA 500, MSZ EN 124 - E600, erősített kivitelű fedlap, kifejezetten
nagy forgalmú utakra és magas tengelyterhelésű igénybevételre

DURO 600, D-400 terhelési osztályú, 600 mm szabad nyílású aknafedlap

ECON plus 600 HT “BUDAPEST”

Víznyelőrács DUNA 460x420, D-400

Aknafedlap NA 600, MSZ EN 124 - E600, erősített kivitelű fedlap, kifejezetten
nagy forgalmú utakra és magas tengelyterhelésű igénybevételre

Víznyelőrács 460x420 DIN EN 124 szerint, D400 terhelési osztályú,
3 oldalon kerettel, csuklópántos, lopásbiztos
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