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A COM-therm
vállalattal karöltve
a HELORO Kft.
birtokolja a hulladékenergia hasznosításának energetikai rendszerét. A
HELORO tevékenységéről Ing. Potásch
Tamást, a cég ügyvezetőjét kérdeztük.
Milyen szerepet tölt be a
HELORO az INTEKOM részvénytársaságban?
A HELORO Kft. sokrétű tevékenységet folytat, már 1992-től
jelen van a szlovák piacon. Ez
idő alatt tapasztalt szakembergárdát épített ki. A COM-therm
vállalattal közös tulajdonosa a
magasan gazdaságos rendszernek.
Ennek értelmében a kapcsolt
energiára (gázmotorokkal való
villanyáram-termelés) vonatkozóan tanácsadói szerepet tölt be,
de aktívan részt vesz a megújuló
energia hasznosítására vonatkozó
kísérletekben és fejlesztésekben.
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HELORO – az intelligens
energia szolgálatában
nagykereskedelmére nem csak
Szlovákiában, hanem Európában is. A HELORO a gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó projektek kivitelezését
és beüzemeltetését is vállalja
Szlovákia szerte. Az építkezéseknél használt Thermoshield
energiatakarékos
festékek
forgalmazását is biztosítjuk.
Európa egész területén foglalkozunk akácfa termékek nagykereskedelmével és exportjával.
A fűtés mellett a „hűtésben” is
jók vagyunk, hiszen légtechnikai és hűtéstechnikai berendezések komplex megoldását
vállaljuk.

Ha jól tudom, a pozsonyi repülőtér légtechnikáját is a
HELORO alakította ki.
Így van, de nem csak a pozsonyi repülőtér tartozik a sikeresen megvalósított projektjeink
közé, a Nemzeti Bank hűtésrendszere is a büszkeségünk. A
A gyakorlati oldalt tekintve klimatizációs rendszerink esepontosan mire fókuszál a cég? tében a szerződéses partnereFőként a Trocellen technikai inknek 24 órás szervizt tudunk
Ing. Potásch Tamás (bal oldalon) Ing. Csonka Lajossal a Škoda márkakereskedés előtt.
szigetelőanyagok gyártására és biztosítani.

Hogyan tudják a hűtéstechnikát megoldani a rendszerük
keretében?
A hő-elszívó berendezésnek köszönhetően a megtermelt hőt fel
lehet használni hűtésre is. Ebben
az esetben tehát az elektromos
energia, hő és hűtés kombinált
termeléséről van szó.
A felsorolt tevékenységeken
belül is szerteágazó a tevékenységük, így például az építőiparban nem mindennapi megoldásokat kínálnak.
Csővezetékek és tetőszerkezet
szigetelésre alkalmas anyagokat, falak szigetelésére szolgáló
anyagokat, tömítő szalagokat,
tetőszigeteléshez habszalagokat, a
padlás pára- és hőszigetelése, két
emelet közötti szint hangszigetelésére szolgáló termékeket, talajfűtéshez csővezetékeket és egyéb
alapanyagokat, illetve megoldásokat biztosítunk.
A Trocellen szigetelőanyagokat
ugyebár az autóiparban is lehet
hasznosítani?
Igen, az autóiparon belül egyre
nagyobb a kereslet az új megoldások, lehetőségek iránt. A
Trocellen könnyű szigetelő hab
kiváló tulajdonságaival hő- és
hangszigetelő hatással bír, de
sokrétű felhasználásának köszönhetően ugyanakkor akár
dekorációs célokat is szolgálhat.
Itt szeretném megemlíteni, hogy
tulajdonosai vagyunk például a
komáromi Škoda autómárka-kereskedésnek és szerviznek is.

Jól érzi magát a Škoda Komáromban

A

mindig megbízható
Škoda márka széles
termékpalettája elegáns környezetben,
felkészült eladókkal
várja Komáromban az ügyfeleit.
A komáromi Škoda szalon 2013
májusában került a Heloro felügyelete alá. Ekkor egyúttal engedélyt szerzett a Škoda márkájú
személygépkocsik árusítására.
„A bemutatkozás nagyon jól sikerült, hiszen már az átvételkor
elnyerte a legjobb eladónak járó
Best dealer elismerését a Škodatól. Eladóink azóta is folyamatosan magas szintű helyezést
érnek el a Škoda berkein belül”
– mondta Szüllő Béla a szalon
eladási vezetője.

A HELORO a szalon átvételét
követően jelentős összeget fektetett a felújításba, teljes arculatváltást hajtott végre, bővül és
megújult a szerviz is. A szalon
most teljes mértékben megfelel a Škoda előírásainak, ezek
betartását a márka képviselői
évente ellenőrizik. A szerviz
felvevő irodából, diagnosztikai
műhelyből, bádogozó- és festőműhelyből áll. „A szakmai gárda
nagyon felkészült. A HELORO
az egész csapatot átvette, és tovább vitte a 12 éves tradíciót.
A szalon munkatársai évente
részt vesznek az iskolázásokon,
így felkészülten reagálnak az
ügyfelek igényeire” – mondta
Szüllő Béla.

Ing. Szüllő Béla az ügyes kis városi kocsi, a Citigo előtt. Háttérben a Kodiaq.

Az ízlésesen berendezett Škoda
szalonban a városi használatra
szánt Citigo mellett ott feszít a
tekintélyt parancsoló Kodiaq is,
amely erős vetélytársa a Škoda
zászlóhordozójának, a Superb
modellnek. „Itt mindenki megtalálja az ízlése szerinti gépjárművet, hiszen a Škoda termékpalettája most már óriási választékot
kínál. Természetesen teljes körű
szolgáltatást nyújtunk ügyfele-

inknek. Itt szeretném megemlíteni, hogy 2014-ben az Allianz
biztosítónál elnyertük a Top
dealer címet. De nem ér meglepetés bennünket akkor sem,
ha más biztosító társaságnál van
megkötve az ügyfél szerződése a
gépjárműre. A mobilitás program keretében nem csak 6 évre
biztosítjuk a garanciát. Addig,
amíg a gépkocsi működőképes,
kötelességünknek tarjuk foglal-

kozni az ügyfelekkel. Szerviz esetén biztosítjuk a gépkocsi pótlását is” – vázolja a lehetőségeket a
szalon vezetője.
A komáromi Škoda autószalon ráadásul a legjobb helyen található,
Komárom ún. ipari zónájában, a
Kaufland áruházlánc szomszédságában, illetve a nagy áruházláncok
közelében. Az ügyfeleket nem
csak kellemes környezet, hanem
készséges kiszolgálás várja.

