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Épület: Swiss Re Tower, London (GB)
Megbízó: Swiss Reinsurance Company
Építész: Sir Norman Foster

Hoval technológia: Egész London a szívébe zárta - a Swiss Re 
Tower-t. A metropolisz új jelképe Sir Norman Foster építész alkotá-
sa. Valamint: a London szívében található Swiss Re Tower a világ 
első „zöld” felhőkarcolója. Az építész legfőbb elvárásai között sze-
repelt - persze a komfortigények mellett - a legszigorúbb emisszi-
ós célértékek elérése, a tartósság és az alacsony energiafelhasz-
nálás. Ahhoz, hogy a környezetvédelem és a komfort mérlege 
egyensúlyba kerüljön, a Hoval nagymértékben hozzájárult - hiszen 
a 180 méter magas üvegtest belsejében a Hoval melegvízkazánja 
gondoskodik a melegről és a komfortérzetről.





Építmény: «Gallia» és «Schiller» gőzhajók, Luzern (CH)
Megbízó: Vierwaldstättersee hajótársaság 

Hoval technológia: Közel 100 éve rója a köröket a «Gallia», a 
«Schiller» gőzhajóval együtt a svájci Vierwaldstätter tavon. Hihe-
tetlen, de igaz: figyelemre méltó kora ellenére ez a tiszteletreméltó 
hölgy Európa leggyorsabb gőzhajója, hála a Hoval technológiának. 
A 2003-ban teljes mértékben felújított kirándulóhajó az új gőz-
kazánnal 31,5 km/h csúcssebességre képes. Mint ahogy már a 
«Schiller» felújításánál is megtörtént, a «Gallia» részére is egyedi 
gyártás során elkészítettük azt a darabot, ami pontosan — hason-
lóan egy puzzledarabhoz — az 1913-ban gyártott eredeti berende-
zésbe illett.
Ez örömteli kihívás volt a Hoval szakembereinek.





Épület: Daimler Chrysler Aerospace AG, Augsburg (D)
Megrendelő: Daimler Chrysler Aerospace

Hoval technológia: A repülőgép hangárok gyakran több futball-
pályányi területükkel és többemeletes háznyi magasságukkal a 
legnagyobb méretű csarnokoknak számítanak.
Az ilyen épületek energiatakarékos, nagy hatásfokú, részekre 
osztott fűtése, szellőztetése és klimatizálása különleges tech-
nológiát követel. A Hoval csarnokklíma rendszere kiválóan oldja 
meg ezt a feladatot is. Rugalmas, decentralizált készülékei, mint a 
technológialiag és minőségileg vezető rendszerek, az egész világ 
elismertségét élvezik. A Daimler Chrysler Aerospace Műveknél 
Augsburgban 90 darab RoofVent® LHW-8 frisslevegős szellőztető 
berendezés gondoskodik a csarnok tökéletes fűtéséről és szellőz-
tetéséről. A Hoval Air-Injektor légbefuvó 18 m magasból kellemes 
módon teríti a friss- és meleglevegőt az egész tartózkodási terü-
leten.





Épület: Audi-Művek, Ingolstadt (D)
Megbízó: Imtech Deutschland GmbH & Co.KG, München

Hoval technológia: A kisvárosnyi méretű területen, 200 hektáron 
és 30.000 dolgozóval üzemel az Audi-Művek Ingolstadtban. Az 
olyan értékekkel, mint innováció és minőség, az Audi kemény 
harccal első helyet vívott ki magának az autógyártás területén.  
Az értékek, melyek összekötik a Hovalt az Audi konszernnel, a 
műszaki haladás és a teljesítmény. E két fő erény a siker legfőbb 
hajtóereje. Ezt bizonyítja, hogy 2003 óta az Audinál, Ingolstadtban 
a technológiai hőellátás jelentős részét Hoval-berendezésekkel 
biztosítják.  
A berendezés 26 MW termikus teljesítménnyel és 60.000 literes 
űrtartalommal bír. A megbízó különleges követelménye volt, hogy 
a berendezés mind az alap- mind pedig a csúcsterhelésnél a 
leggazdaságosabb energiafelhasználást garantálja. Ez két külön 
füstgáz-hőcserélővel érhető el, ami a mindenkori üzemi állapothoz 
történő lehető legjobb kapcsolódást teszi lehetővé.





Épület: Windsori Kastély, Berkshire (GB)
Megbízó: Ő Királyi Felsége

Hoval technológia: A Királyi Udvart is meg-
győzi. Alig hihető, de II. Erzsébet királynő 
személyesen dönti el, milyen fűtő és melegvíz 
termelő berendezések kerüljenek beépítésre 
a Windsor-i Kastélyba, a Buckingham Palo-
tába vagy skóciai hivatalos rezidenciájába, a 
Holyroodhouse Palotába. Az azonban meglehetősen biztos, vá-
lasztásában a minőség, megbízhatóság és a hosszú élettartam 
játszik döntő szerepet. Hoval berendezések üzemelnek mind a 
három kastélyában, így a cég évtizedek óta viselheti a «By Ap-
pointment to Her Majesty the Queen» Udvari Szállítók jelvényét, 
és további megrendeléseket is kap. Szerényen elmondhatjuk, a 
Hoval termékek méltóak a királyi igények kiszolgálására is.

By Appointment to
Her Majesty the Queen

Boiler Manufacturers & Engineers
Hoval Limited, Newark





Épület: Business Building Brandgut, Wattens (A) 
Megbízó: D. Swarovski & Co. 

Hoval technológia: A világszerte mesteri kristályművészetéről 
híres Swarovski konszern szíve Wattensben, Tirol (A) dobog. 
2003-ban itt építette fel a Business Building Brandgut (röviden 
csak BBB-nek nevezett) igazgatósági épületét, amely tiszta, át-
tetsző építészeti stílusával mély benyomást kelt a látogatók előtt. 
Hőellátását épületfelügyeleti rendszerre kötött Hoval UltraGas® 
(500D) gázkondenzációs kazánok biztosítják. 
A képen: Az álomszép színekben és fényekben pompázó «Kris-
tályvilágot» Swarovski a 100 éves fennállásának évfordulója al-
kalmából formázta meg, és ma a Schönbrunni Kastély mellett ez 
Ausztria leglátogatottabb nevezetessége.
A «Csodaország» bejárata elrejtőzik az óriás alakjában a vízesés 
mögött, így őrzi lelke mélyén a csillogó drága kincseket.





Épület: Milánói dóm, Miláno (I)

Hoval-technológia: A Milánói dóm az olasz gótika legjelentősebb 
remekműve. A világ negyedik legnagyobb temploma, 40000 em-
ber befogadására képes. 
A még ma is gigantikusnak számító építkezés 1386-ban kez-
dődött, a XV. és XVI. században érte el a csúcspontját, és csak 
1858-ban fejeződött be végérvényesen. A márvány építmény hom-
lokzatának apró csipkéi a változó napfény színeiben csillognak az 
ezüstöskéktől a sugárzó fehéren át, a naplemente izzó narancs-
sárgájáig.  
A dóm szívét, az 5 hosszanti és a 3 kereszthajót — az oltár és az 
apszis — a Hoval fűti. Így rójuk le tiszteletünket és hódolatunkat 
Itália egyedülálló jelképe előtt.



Hoval 
fűtéstechnika:

Az úttörő szellem 
és a messzetekintő
technológia

Úttörő az innovációban 
Tegnap, ma, holnap
1953-ban forradalmasította az európai fűtőka-
zán piacot a «Hovaltherm», mint az első olyan 
olaj-fűtőkazán, mely integrált melegvíztárolóval 
rendelkezik. Nemcsak ezen mérföldkő óta szá-
mít a Hoval a magas színvonalú olaj-fűtőrend-
szerek fő fejlesztőjének. Ezt a vezető szerepét 
ma is tartja a fűtéstechnika területén, mint a 
technológiai haladás irányadója. Ezen terület 
természetesen már régóta kibővült. 

Hoval megoldások
Minden esetre
A Hoval teljes termékválasztékával, megoldása-
ival lefedi a vevői igények teljes körét, függetle-
nül, milyen energiahordozó és fűtésteljesítmény 
iránti igény merül fel az Önök részéről. Ajánla-
taink széles spektruma kulcstényező a vállalat 
versenyképessége szempontjából.
A Hoval egyike azon kevés ajánlattevőnek, aki 
a fűtőenergia-előállítás összes szakterületén 
kutatással, fejlesztéssel, gyártással és értékesí-
téssel is foglalkozik, így semleges, befolyásolástól 
mentes támaszt nyújthat megbízóinak, és módjá-
ban áll összehangolni a vevők kívánságait precíz, 
egyénre szabott megoldásaival.
 

Gazdaságos
Ökológiai és gazdasági értelemben
Manapság a legnagyobb hőelőállítók számíta-
nak a legfontosabb energiafogyasztóknak. 
A Hoval számára mindig is természetes volt az 
erőforrásokhoz fűződő gondos és megbízható 
bánásmód. Útmutató fejlesztései növelik a haté-
konyságot és a hőkihasználást, ezzel egyidejű-
leg érzékelhetően csökkentik az emissziót.  
A Hoval ezáltal hozzájárul a fosszilis és alternatív 
energiahordozók hatékony és környezetkímé-
lő alkalmazásához. Egy példa a sok közül az 
aluFer®  hőcserélő. A szabadalmazott Hoval 
innovációval észrevehetően növekszik a hatás-
fok, ezáltal a gazdaságosság és a környezeti 
hatékonyság.



Új eszmék - új elképzelések
A Hoval szabad utat ad
Vezérelvének megfelelően «Az energia megőr-
zése — környezetünk védelme», a vállalat évek 
óta nagy elkötelezettséggel száll síkra a jövőbe 
mutató alternatív technológiák megvalósításá-
ért. Ehhez soroljuk a megújuló energiahordozók 
használatát biomasszából, a szolárenergia 
felhasználását vagy a hőszivattyú technika to-
vábbfejlesztését. Ezen eszmék mentén történt 
összpontosítás eredményeként ma a vállalat 
legfontosabb kompetens területe az «alternatív 
fűtési technológia». Az új koncepció egységes, 
egymással összhangban álló rendszerének 
integrációja növeli a Hoval hatékonyságát, a 
gazdaságosságot és a kezelési komfortot. Ez 
elősegíti az új technológia gyors áttörését.

Haza menni és élvezni: A Hoval fűtési- és melegvízkomfortja megteremti a megbíz-
ható kényelmet és hőkomfortot az egész házban. 

Finom átmenetekkel, 5-től 5000 kW-ig: Teljes áruválaszték-kínálóként a Hoval a 
fűtéstechnika minden területén otthon van. Lépcsőzetesen felépített termékpalettáját 
kínálja Önnek - gáz, olaj és fa tüzelőanyaghoz vagy pellethez - családi házaktól az 
emeletes házakig.

Egyszerű, áttekinthető, felhasználóbarát: Az alapszabályozáshoz hét különböző 
«Key-Module» készül, így válik «mindentudóvá», amelyet Ön is igénye szerint - akár 
utólag is - behelyezhet. Ez a maga módján egyedülálló.

Az értékes erőforrást gondosan használni: A Hovalnál ez 
a létező valóság. Egy példa erre a Hoval MultiJet®, ami a világ 
legtisztább és leggazdaságosabb olaj-kondenzációs kazán-
jának számít. Összehasonlítva a modern alacsonytüzelésű 
berendezésekkel, a MulitJet® energiaszükséglete 11%-kal 
kevesebb; a régi kazánokkal ellentétben a megtakarítás akár 
a 40%-ot is elérheti.

Ha valahol energia található, azt a Hoval az Ön hasznára fordítja: A nap és a föld 
melegéből, a talajvízből és a levegőből is. A Hoval szolárrendszereinek és hőcseré-
lőinek hatékonyságát független bevizsgáló intézetek, működés és tesztelés során 
bizonyították és nemzetközi minőségi tanúsítvánnyal látták el. Ezek a berendezések  
a műszaki főiskolákkal és tudományos kutatóintézetekkel folytatott sokéves kooperá-
ció termékei. 



Hoval 
légtechnika:

Nagy termekről, 
kényelemről és   
jól csengő nevekről

Decentralizált, hatékony, szervizbarát
Hoval csarnokklíma rendszer
A Hoval rendszer gondoskodik a sportcsarnok-
ok optimális levegőkomfortjáról. Javítja a gyár-
csarnokok munkahelyi levegőjét. A bevásárló 
központokban biztosítja a kellemes vásárlást.  
A klímatechnika elvárása a nagyméretű objektu-
mok szellőztetésének, fűtésének és hűtésének 
hatékonyságát növelő megoldások fejlesztése.
30 év alatt a Hoval ezen piaci szegmensen vi-
lághírre tett szert.
A rugalmas, modulárisan kiépíthető, decentrali-
zált Hoval csarnokklíma rendszer csekély terve-
zési ráfordítással alkalmas az igények szerinti 
átalakításra. Ezek azok a kézzel fogható több-
letértékek, amelyek meggyőzik a felhasználót a 
Hoval berendezések pontosan szabályozható, 
zónánkénti, huzatmentes frisslevegő-ellátás és 
elosztás nagyszerűségéről. 
Az egyszerű karbantarthatóság további pluszt 
jelent. Nem véletlen, hogy olyan sok - terméke-
ire igényes - vállalat megbízik a Hoval kompe-
tenciájában.
Ezek közé tartoznak olyan jól csengő nevek, 
mint például: Audi, L’Oréal, Coca-Cola, BMW, 
Mercedes, Sony, Nokia, Blohm+Voss és még 
sok más vállalat.

A távozó levegő hasznosításának művészete
Hoval hővisszanyerő
A hő újrahasznosítása manapság már nemcsak 
egy elképzelt technológia a hatékony energia-
felhasználás területén. Ezen a területen a Hoval 
a különösen magas minőségi követelményeknek 
megfelelő lemezes és rotációs hővisszanyerőinek 
finoman összehangolt áruválasztékát kínálja. 
Évente nem kevesebb, mint 5000 új Hoval 
berendezés kerül felszerelésre, melyek gondos-
kodnak a távozó levegő maradék hő- és pára-
tartalmának legmagasabb hatékonyságú visz-
szanyeréséről. Az egyénre szabott megoldások 
kidolgozásához és a megfelelő termék kiválasz-
tásához egy saját magunk által kifejlesztett, a 
költség/haszon hatékonyságot mérő, «kalkulá-
ciós eszközt» alkalmazunk annak érdekében, 
hogy az Önök által befektetett eszközök megté-
rülési ideje csökkenjen.



Otthona levegőkomfortja
Szabályozott lakásszellőztetés a Hovaltól
A lakások szellőztetésének megoldása bevonult 
az otthonépítés területére. Nem csoda — en-
nek segítségével a helyiség levegője feljavul, 
a fűtési energiafelhasználás pedig csökken. 
Az ilyen szellőztetés különösen az energiata-
karékos házaknál már alapfelszereltségnek 
számít. A hővisszanyerés területén végzett 
saját kutatás és fejlesztés empírikus értékei 
hasznosításának eredményeként a Hoval itt 
is többet kínál. A HomeVent® alkalmazásával 
a hagyományos berendezések legfontosabb 
problémáját oldja meg: A Hoval HomeVent® be-
rendezés — a hővisszanyerés és a tisztítóhatás 
mellett — mindenek előtt az ideális páratartalom 
ellenőrzé sével optimalizálja a helyiség levegő-
jének minőségét. Ez utóbbi előnye nemcsak az 
emberek egészségére, hanem az építőanyagok 
állagmegóvására is rendkívül jó hatással van. 
Otthonában a Hoval megoldások valódi értékek. 

Magasabb levegőkomfort és fűtési energiamegtakarítás 
otthonában: A Hoval HomeVent® berendezésével nemrégi-
ben mércét állított a családi házak és társasházak levegőmi-
nőségének. 

A felhasználó és a beruházó előnyös választása: A Hoval csarnokklíma-rendszer 
mind a beruházónak, mind az üzemeltetőnek érezhetően többet nyújt. A felhasz-
nálónak magasabb klímakomfortot biztosít a levegő és a hő gondos, szabályozható 
légelosztásával, legyen az sportcsarnok, munkahely vagy bevásárló-központ. A beru-
házókat meggyőzik a Hoval erényei: mint biztonság, könnyű karbantarthatóság, nagy 
hatékonyság, valamint alacsony üzemelési és installációs költségek. 

Megfelelő megoldás minden feladatra: A Hoval csarnokklíma rendszer bevezeti a frisslevegőt, elszállítja az el-
használt levegőt, fűt és hűt, szűri és teríti a levegőt, felhasználja a távozó hőt, vagy visszanyeri a hűtési energiát. 
Bármi is a feladat — a Hoval rendszerrel, alacsony tervezési és installációs ráfordítással testreszabottan megold-
ható.

Hatékony energiamegtakarítás hővisszanyerővel: 
A Hoval két különböző megoldást kínál: lemezes 
hővisszanyerő rekuperatív rendszerként, valamint 
rotációs hővisszanyerő kondenzációs- vagy szorpciós 
rotorral regeneratív rendszerként.



Hoval 
technológiai
hőellátás:

A rendkívüli fűtőteljesítményről 
és a bizonyított üzembiztonságról

Magas hőteljesítmény
Megbízható, folyamatos üzem
A gőz- és forróvíztermeléshez alkalmas igé-
nyes kivitelű ipari berendezések fejlesztésével 
a Hoval megteremtette tradícionálisan fontos 
vállalati ágazatát. Az egész földkerekségen 
gondoskodnak Hoval berendezések a megbíz-
ható, folyamatos hőenergiaellátásról óránkénti 
300...50000 kg gőz-, illetve 1500...34000 kW 
forróvízkapacitással. 
A magas üzembiztonság, az első osztályú gőzmi-
nőség, a berendezés pontos beállítása a kitűzött 
követelményeknek megfelelően, gazdaságos 
üzemeltetés és a beruházás hosszú értékmeg-
őrzése, azon fontos tulajdonságok, amelyek az 
erős versenyben a projektfelelősöket meggyőzik, 
és amelyek által az érdekelt felekből elégedett 
vevők válnak. 

A gazdaságilag legjobb megoldáshoz
Céltudatosan
A technikusok és mérnökök a megfelelő 
időben történő bekapcsolódása biztosítja a 
surlódásmentes projektlebonyolítást. Tapasztalt 
szakembereink támogatásukkal a projekt terve-
zési fázisától kezdődően a megvalósításon át 
egészen az átvételig Ön mellett állnak. Elvégzik 
a gazdaságossági számításokat, amelyeknél 
nemcsak a beruházásokra, hanem az üzeme-
lési költségekre és az optimalizálási lehetősé-
gekre is rávilágítanak. Ezáltal döntését egy jól 
biztosított alapra helyezheti, ami garantálja azt 
az eredményt, amelyik az Ön kívánságainak, 
céljainak és igényeinek megfelel.



Szolgáltatás
A-tól Z-ig
A nagykazánok a Hoval és a vevők közötti szo-
ros együttműködésben — a különleges igények 
figyelembevételével — kerülnek kidolgozásra. 
A Hoval szakemberei minden berendezést a 
projektre vonatkoztatva dimenzionálnak, nagy 
gondossággal legyártják és a szállítási határidőt 
pontosan betartják. Az Ön projektjét «A-tól Z-ig» 
elkísérjük. «A», mint adat- és igényfelmérés, en-
gedélyeztetés «Z», mint zavartalan működés.
 

Csatlakoztatáskész komplett megoldás: Minden Hoval berendezést csatlakozatásra kész, 
komplett egységekként szállítunk. A szállítási terjedelem minden elektromos, biztonsági és 
szabályozástechnikai felépítménnyel értendő. A kiegészítő elemek, úgymint tápvíz-tároló, 
kondenzátorállomás, füstgáz-hőcserélő, nyomástartó berendezés és kémény, mind a Hoval 
termékpalettájának része. Természetesen berendezéseink rendelkeznek a nemzetközi haszná-
lathoz minden szükséges hegesztési és megmunkálási engedéllyel. 

Legmagasabb minőség  
a hőellátásban: 

A Hoval nagykazánok jelentő-
sen kitűnnek a szállított tech-
nológiai hőellátó rendszerek 

kimagasló minőségével, akár 
gőz-, akár forróvízkazán 

esetén.

Professzionális
irányítás: 

A berendezések kezelői a 
Hoval irányítási rendszerrel 

hatásos és felhasználóbarát 
eszközt tartanak a kezükben.

Jó üzlettársi viszony:  
A berendezések szakszerű 
átadása és üzembe helye-

zése nem a végpont, hanem 
csak kezdete a bizalmon és 
egymás kölcsönös megbe-

csülésén alapuló hosszú távú 
együttműködésnek. 



Hoval 
fejlesztés:

Kutatási vágyról és 
átgondolt
rendszermegoldásokról

Áttekinthető
Magas fokon innovatív
Ami a méretét illeti, a nemzetközi piacon a 
Hoval nem számít nagy «játékosnak». De büsz-
keség nélkül állíthatjuk, hogy a fűtés-, a lég-
technika és a technológiai hőellátás területén az 
innovatív erő és útmutató technológiák megva-
lósításában világszerte vezető szerepet játszik. 
A fejlesztő laboratóriumokban megállás nélkül 
születnek azok az újdonságok, amelyek az 
egész szakmában irányadóak. Ez tény, amely a 
vállalat történetében vezető fonalként követhető 
végig.

Ötletműhely - Hoval kutatólaboratórium
Az 1936-os cégalapítás és a Hoval márkavéd-
jegy 1945-ös bevezetése óta vállalatunknál a 
kutatás és fejlesztés mindig központi helyet fog-
lalt el. A vállalat saját, erős és kiválóan felszerelt 
kutatási és fejlesztési laboratóriuma egy olyan 
nélkülözhetetlen részleg, mely biztosítja hosszú 
távon is az innovatív «easy» rendszer technoló-
giájának vezető pozícióját.
A fejlesztési csapat kreativitással, kutatási vágy-
gyal fűtve és nagy szakértelemmel dolgozik 
azon, hogy a fűtés-, szellőzéstechnika és a 
technológiai hőellátás megvalósíthatóságának 
határait állandóan szélesítse. Legyen szó akár 
a fűtéstechnikában gazdaságosan használható 
megújuló erőforrásokról vagy az égéstermék-
mentes égéshez vezető útról. De legyen szó 
akár az újszerű szabályozási rendszerek fej-
lesztéséről, amelyekkel a berendezés működése 
egyszerűbbé, kényelmesebbé és gazdaságo-
sabbá tehető.
 

Állandó kapcsolatban a kutató-elittel
Új technológiák villámgyors alkalmazása
A Hoval intenzív kapcsolatot tart fenn vezető fel-
sőoktatási intézményekkel, tudományos intéze-
tekkel, és beruház határokon túlnyúló fejlesztési 
projektekbe. Ez elvezethet közép- és hosszú 
távon egy gyors technológiai áttöréshez.
A szoros kapcsolat és a kutatási eredmények 
alkalmazása biztosítja a különböző, egymástól 
független kutatási intézetek és a saját laboratóri-
um közötti gyors know-how átadást, ezzel sza-
baddá téve az utat a termékfejlesztéshez.



A jól bevált és az új kombinációja
Rendszerben
Valamennyi Hoval megoldás egy-egy jól át-
gondolt rendszert alkot. Az egymással finoman 
összehangolt modulok így egy közös rendszert 
építenek fel. Ügyfeleinknek ez az integrált rend-
szerstratégia könnyen felismerhető: például az 
optimális kombinálhatóságnak köszönhetően 
csekély a tervezési- és beszerelési ráfordítás, 
magas az üzembiztonság, jobb a hatékonyság, 
valamint a gazdaságosság és komfortosabb a 
szabályozás. Ez a rendszerelv lehetővé teszi az 
új fejlesztések és technológiák gyorsabb beve-
zetését, hogy az mielőbb a felhasználó gazda-
sági hasznára váljon.

Az innováció hatékonyságától függ egy termék életképessége.  
Csak mérhető vásárlói nyereség vezethet egy elképzelés megvalósításához, mint pél-
dául ennél a hőcserélő alkotóelemnél.

Optimális eredmények a részletekhez való türelemmel és szeretetettel valósíthatók 
meg. A Hovalnál a technikusok szenvedélyes munkája garantálja az átgondolt, kicsi-
szolt megoldásokat, amelyek semmilyen kompromisszumot nem engednek meg. Vezér-
gondolatuk: A jövő technikája - a technika jövője.

A sokat ígérő tervek a próbapadra kerülnek, tesztelik és 
értékelik azokat. Megvalósításuk legtöbbször további előnyöket 
jelentenek a szakmában.

Szelektív kiválasztás és a rendszer alkotórészeinek ügyes integrálása,  
megbízhatósága, egyszerűsége és hosszú élettartama az alkalmazás alapfeltétele.



Hoval 
gyártás:

Motivációról, 
anyagokról, emberekről 
és gépekről

Munkatársaink
A legnagyobb tőkénk
A mindenfajta hierarchián túlmutató kölcsönös 
megbecsülés együttműködési kultúránk fontos 
alkotórésze. Az egyre növekvő gépesítés ellené-
re 
a Hovalnál az ember áll a középpontban. A mo-
tivált munkatársak képessége és lelkesedése a 
kulcs a sikerhez. Kicsi, dinamikus, szakképzett 
csapatunk nagy felelősséggel áll termékeink 
létrehozásának minden mozzanata mögött. 
Kézműves tehetség, szaktudás, gondosság és 
precíz gondolkodás biztosítja a tartósan magas 
minőségi színvonalat. A minőségben természe-
tesen döntő szerepet játszik a szakemberek 
képzése is. Saját tanulóműhelyeivel a Hoval 
felelősséget vállal a szakemberutánpótlás elő-
mozdításában. Rendszeres, belső továbbképzé-
seinkkel támogatjuk dolgozóink tudásszintjének 
szélesebb alapra történő helyezését. 

Hoval alapanyag know-how
Az inspiráció forrása
Az magától értetődő, hogy a Hoval termékek elő-
állításához csak az elsőosztályú származással 
rendelkező minőségi alapanyagok és high-tech-
eszközök kerülnek felhasználásra. A motivált al-
kalmazottak ismerik a nemes nyersanyag értékét 
és tudják, mit lehet ezekből kihozni.  
A gépeikkel és gépeikért élnek, mert ezek a leg-
jobbak, amelyek a világpiacon fellelhetők. Ebben 
látják az inspiráció új forrását, amely viszont a 
gyártás és fejlesztés között élénk párbeszédhez 
vezet, és ez minden rendelkezésre álló erőforrás 
felhasználását javítja. A műszaki know-how a 
vállalat elve lett, amit tovább is ad: a saját tanu-
lóműhelyeiben történő szakemberutánpótlásnál 
és a vevőknél a konferenciák, szemináriumok 
és alkalmazásspecifikus tanfolyamok alkalmával. 
Nálunk nem dolgozik senki egyedül, csak csa-
patban — a vállalatcsoport határain belül és azon 
túl is.



Biztonság, ellenőrzés, tanúsítvány 
Gyártás és Minőségbiztosítás
A Hoval márka
Az állandóan növekvő globalizált piacon ver-
senyt eldöntő tényező a gyártási folyamatok 
magas technológiája. Ezért a Hoval az utóbbi 
években nagy összegű beruházást eszközölt az 
egyes gyártási egységek kiépítésébe. Modern, 
magasan automatizált eljárások, igen precízen 
dolgozó berendezések, kiegészítve dolgozóink 
tudásával, a minőségbiztosítás lényeges ténye-
zője. Az összes folyamat lépéseit — az anyagbe-
szerzéstől a vevőszolgálatig — ISO 9001:2000 
tanúsítja.

Nyitottság és hűség, kölcsönös nagyrabecsülés és meggyő-
ződés, ez jellemzi munkatársainkat.  

A finis. Ha a gyártási láncolat végén a büszkeség és elégedettség kifejezéseként a 
Hoval logo felkerül a termékre, biztosak lehetünk benne, hogy a legjobb minőséget 
kapjuk. 

A közeli felvétel egy tökéletesen programozott robot hegesztőfejét mutatja, amely 
tized miliméteres pontossággal, a lehető legrövidebb időn belül elvégzi a precíziós 
munkát.

A gyárban uralkodó lézertechnika garantálja a magas színvonalú gyártást. Ez így van kivétel nélkül a vállalatcsoporthoz tartozó összes gyártó-
üzemben, a székhelyen Liechtensteinben, valamint Ausztriában, Nagy Britanniában vagy Szlovákiában.



Hoval 
a világban:

Széles nagy világról 
és vevőink közelségéről

A Hoval élvezi a bizalmat
Londontól Shanghai-ig — az egész világon
A Hoval termékeivel a föld több mint 50 orszá-
gában képviselteti magát. 

Egész világot behálózó és vevőközeli
Hoval terjeszkedés
Értékesítési hálózata állandóan bővül. Az el-
múlt években mindenekelőtt az EU-ba újonnan 
belépő országokban alapítottak új társasá-
gokat. Tíz országban képviselteti magát saját 
leányvállalattal. Ez a vevőbarát tanácsadás 
és logisztika szavatolja, hogy a termékek és 
a pótalkatrészek a lehető leggyorsabban az 
Önök rendelkezésére álljanak. 
Azokban az országokban, ahol a cégcsoport 
még saját vállalattal nem rendelkezik, gondo-
san kiválasztott értékesítőpartnerek gondos-
kodnak a szervizről és vevőszolgálatról.

Átütő erő és rugalmasság
Hoval termelőegységek
Négy országban öt termelési helyszínen törté-
nik a gyártás: Vaduz és Schaan (Liechtenstein), 
Marchtrenk (Ausztria), Lincoln (Nagy-Britannia) 
és Istebné (Szlovákia).
A Hoval hasznosítja a különböző helyszíneken 
folyó gyártás előnyeit. Az áttekinthető terme-
lőegységek decentralizált szervezetével a 
vállalat rugalmasan reagálhat az egyes felvevő 
országokban jelentkező piaci követelményekre 
és adottságokra.



Széles nagy világról 
és vevőink közelségéről

Hoval partnerség
Erős szövetségre építve
Mint nagy értékű beruházási javak ajánlatte-
vője, a Hoval nagy hangsúlyt helyez a magas 
színvonalú vevőtanácsadásra, ezt különö-
sen — a nagyberuházások esetén — kitűnően 
képzett, saját tanácsadói team biztosítja. De 
éppen ilyen fontos az üzleti partnereinkhez, a 
helyszínen dolgozó tervezőkhöz és kivitelezők-
höz fűződő szoros kapcsolat.
Vevőink mindig számíthatnak az évtizedeken át 
fejlődött know-how-ra, a megbízható termé-
kekre, amelyeket független ellenőrző intézetek 
innovációs díjakkal és «Sehr gut» termékcím-
mel tüntettek ki. Számíthatnak továbbá egy új 
generáció dinamikájára, amely nem pihen a 
múlt babérjain, hanem szeretné a jövőben is a 
szakma mérföldköveit lerakni.

Mi Önökért vagyunk. Mindenkor, mindenhol.

Szívélyes fogadtatás: A Hoval-csapat örülne, ha nemsokára 
Önt is a megelégedett vásárlóink táborában üdvözölhetné.
Keressen meg bennünket. Az Ön Hoval partnere készségesen 
áll rendelkezésére. További információ: www.hoval.hu



Az energia megőrzése - környezetünk védelme
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A Hoval 
filozófia:

Az energia megőrzése — 
környezetünk védelme

Évtizedek óta ez a Hoval vezérgondolata, ami 
semmi esetre sem csak szlogen vagy üres szó, 
hanem elkötelezettség, amely komolyan meg-
határozza gondolatainkat és egész tevékenysé-
günket.

A Fűtés- és Szellőzéstechnika területén a Hoval 
magas célokat követ: Útmutató megoldásokat 
fejleszt ki a siker érdekében. A megbízóinknak 
az innovatív «Hoval easy-System» mérhető 
többlet értéket biztosít a kereskedelem, az üze-
mi komfort és a költségek területén. Legmaga-
sabb energia megtakarítással a legcsekélyebb 
környezeti terhelés érdekében.

A célkitűzések kézzel foghatóan megvalósulnak 
termékeinkben. Többet között olyan innováció-
val, mint a Hoval MultiJet®, 1996-ban úttörőként 
lépett az olaj-kondenzációs technika szűz te-
rületére. De itt említhetjük a Hoval Sun&Fire®-t 
is, mellyel a fűtés- és melegvízelőállítás közel 
50 %-át napenergia fedezi. További példa a 
Hoval HomeVent®, a modern szorpciós technika 
alkalmazásával a hővisszanyerés ugrásszerűen 
megnő és egyidejűleg megakadályozza a belső 
levegő nem kívánatos kiszáradását.

A Hoval 1000 dolgozójával nem egy nagy kon-
szern, inkább egy nagy, globálisan gondolkodó 
agilis családra hasonlít. Egyéni stílusa ötvözi a 
munka iránti szenvedélyt, személyiséget, eltö-
kéltséget és örömet. Mind ez hozzájárul, hogy új 
megoldásaival és termékeivel partnereit elkáp-
ráztassa. Így vált a meggyőződés és a dinamika 
a mindennapok filozófiájává.

LZ Thermotrade Kft.
H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 (28) 588 810, Fax: +36 (28) 588 820
thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu


