


MINDENT EGY KÉZBŐL - MAGYARORSZÁGON

A Hydrotec Hungary Kft. a németországi Hydrotec Technologies AG. 
gyártó magyarországi kizárólagos képviselőjeként több mint tíz éve 
forgalmaz csatornaöntvényeket és vízelvezető rend-szereket. A tár-
saság működése során sikeresen megfelelt a piaci környezet kihívá-
sainak, mindvégig töretlen fejlődést tudott felmutatni.

A németországi központú Hydrotec cégcsoport tevékenysége a  
csatornaöntvények gyártásának területén 40 éves múltra tekinthet 
vissza. Termékeink több kontinensen, a világ számos országában 
kerülnek felhasználásra. Az ISO9001 minőségbiztosítási rendszeren 
túlmenően termékeink állandó, megbízható minőségét és a vonat-
kozó szabványoknak való megfelelőségét számos nemzetközi  
intézet folyamatos ellenőrzésével biztosítjuk. 

A Hydrotec Hungary Kft. azzal a célkitűzéssel indult útjára Magyaror-
szágon, hogy a Hydrotec termékeket teljes körűen, helyben, magas 
szakmai színvonalon és a legkedvezőbb áron kínálja a magyar piac 
résztvevői számára. Cégfilozófiájának megfelelően ügyfelei részére 
teljes szolgáltatást kíván nyújtani.

A termékválaszték súlypontjait az alábbi termékcsoportok képezik:

Gömbgrafitos- és szürkeöntvényből készült aknafedlapok, 
víznyelőrácsok
Ügyfeleink egyedi igényei alapján gyártott öntvények
Csapadékvíz-elvezetés, a HYDROTEC folyókarendszer teljes 
választéka
Csapszekrények, víz-, gázrendszerek öntöttvas elemei
Fröccsöntött műanyag termékek

Elveinkhez a jövőben is hűek maradunk: minőségileg kimagasló  
terméket vonzó áron nyújtani.
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GöMBGRAfITOS- ÉS SZüRKEöNTvÉNYBŐL 
KÉSZüLT AKNAfEDLApOK, víZNYELŐRÁcSOK
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Az aknafedlapok és víznyelőrácsok a funkcionális utcai rendszerek 
fontos kapcsolódási pontjai. Az aknafedlapok –  a szükséges karban-
tartási munkákhoz hozzáférést biztosítva – elzárják a földalatti  
csatornarendszert a közlekedési területtől. Az aknafedlapoknak a 
funkcionális szempontokon kívül – úgymint szellőztetés, biztonság 
és ergonómia – a mindenkori helyi közlekedési hálózat kritikus  
terhelésének is meg kell felelniük.

A HYDROTEC minden igényre széleskörű választékot kínál: standard 
termékek minden terhelési osztályhoz (A-15-től F-900-ig), kerek  
és szögletes formák, öntöttvas vagy betonnal egybeöntött konst-
rukciók, számtalan kiegészítővel vagy anélkül.

A víznyelő rácsok biztosítják a felszínen keletkező víz levezetését  
a csatornarendszerbe. Az utak járhatósága szempontjából minden 
évszakban  fontos, hogy biztonságosan működjenek és könnyen 
karbantarthatóak legyenek. A széles méret és formaválasztékkal 
minden irányadó szabványnak megfelelnek. 

Minden HYDROTEC aknafedlap és víznyelőrács megfelel az EN 124 
szerinti műszaki követelményeknek.
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cSApADÉKvíZ-ELvEZETÉS, A HYDROTEc 
fOLYóKARENDSZER TELjES vÁLASZTÉKA

Folyóka-rendszereink szálerősítésű betonból készült, könnyen  
lerakható késztermékek: amellett, hogy nagyobb terhelhetőségűek, 
a polymer-betonból készült hasonló termékkel szemben a hőinga-
dozásokat is jobban tűrik.

A HYDROTEC sokrétű felhasználásra kínál folyóka-rendszereket: 
magánház körüli és kerti, privát célú használattól egészen a külö- 
nösen kritikus felhasználási helyekig – legyen szó versenypályákról, 
ahol a felszínen keletkező víz elvezetése biztonsági szempontból 
rendkívül fontos, vagy a repterek és ipari létesítmények dinamikai 
terhelésnek különösen kitett területeiről. 

A folyóka kialakítása a legkülönfélébb konstrukciós követel- 
ményeknek is megfelel, univerzális felhasználási lehetőségeket  
biztosítva.

 

Az új HYDROblock elnevezésű, monolit öntöttvas folyókánk a  
folyóka-rendszerek új korszakát jelenti.

A HYDROblock folyóka-rendszer bevezetésével a felhasználást,  
megmunkálást és gazdaságosságot tekintve a HYDROTEC újabb  
mérföldkövet alkot.
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cSApSZEKRÉNYEK, víZ-, GÁZRENDSZEREK 
öNTöTTvAS ELEMEI

A HYDROTEC megbízható formaelemeket kínál a víz-, gáz-  
és hőellátás területén.

Termékkínálatunkat szabályozó és karbantartási szerelvények bizto-
sítására használt, masszív kivitelezésű, igény szerint választható 
öntöttvas vagy műanyag  csapszekrények alkotják. Ezen felül 
vevőspecifikus igényekhez igazodva egyedi fejlesztéseket és  
megoldásokat is kínálunk. 

A teleszkópos rendszerek és a falátvezetések elengedhetetlen  
tartozékok. Egyedi módon képviselik a HYDROTEC részletekbe 
menően kidolgozott kínálatát.



A csatornaöntvények és vízelvezetési rendszerek gyártójaként  
felhalmozott tudás és tapasztalat révén tevékenységünk Európa  
határain messze túlnyúlik, a HYDROTEC termékek a világ számos 
országában jelen vannak. 

A cégcsoport Magyarországon is bővíti gyártókapacitását. A cég  
profiljába illeszkedő környezettechnológiai gyártmányok, műanyag  
csapszekrények és folyókaelemek, valamint műanyag aknafedések  
a jövőben a Hydrotec Hungary Kft. új nagytarcsai üzemében  
készülnek.
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OTTHON A vILÁGBAN – ITTHON új uTAKON



HYDROTEC Hungary Kft.
H-2142 Nagytarcsa,
Naplás u. 18.

Telefon
+36 (1) 422-0545
Telefon
+36 (1) 251-8978
E-mail
info@hydrotec.hu
Internet
www.hydrotec.hu


