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W drugiej połowie kwietnia wszyscy zainteresowani mieli możliwość uczestniczyć w Dniach
Otwartych Alfaco Polska Sp. z o.o., które odbyły się w czterech oddziałach spółki: w
Warszawie, Rumi, Katowicach i Białymstoku. 

  

      

Współorganizatorami wydarzenia byli jedni z największych producentów z portfolio firmy: 

  

    
    -  Firma CAREL – czołowy producent sterowników dla klimatyzacji, chłodnictwa i
ogrzewnictwa, a także systemów nawilżania i chłodzenia adiabatycznego. Rozwiązania firmy
znajdują zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, komercyjnych a także w domach; ��
 
    -  Mitsubishi Electric – od ponad 90 lat dostarcza wysokiej jakości produkty miedzy innymi z
dziedziny techniki klimatyzacyjnej i grzewczej;   
    -  Sanhua – producent komponentów dla branży HVACR, z ponad 30-letnim
doświadczeniem w dostarczaniu najnowszej technologii na rynku; ��   
    -  Friga Bohn – oferująca rozwiązania dla chłodnictwa średnioi niskotemperaturowego oraz
klimatyzacji komercyjnej i przemysłowej.   
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            Tegoroczne Dni Otwarte z pewnością należy zaliczyć do udanych. Pomimo niekorzystnej pogody liczna grupa klientów zaszczyciła nas swoją obecnością. Wyśmienite jedzenie sprzyjało rozmowom o nadchodzących projektach. Klienci dzielili się z nami nie tylko swoimi sukcesami, ale i problemami, które wspólnymi siłami udało nam się rozwiązać. Nasi kontrahenci zwrócili szczególną uwagę na sterowniki oraz nawilżacze marki Carel. Dzień ten owocował w wiele miłych chwil, które zostaną w naszej pamięci. Z pewnością powtórzymy taki event za rok – mówi Rafał Borucki, Project Manager AHU Alfaco Polska Sp. z o.o. oddział Warszawa.            Dni Otwarte to cykl spotkań, których celem było przybliżenie polskim Instalatorom pełnej ofertyproduktowej Alfaco oraz możliwość skorzystania z doradztwa technicznego prowadzonegoprzez inżynierów Alfaco oraz przez samych producentów, a także z krótkich szkoleńproduktowych. Klienci mieli również okazję w „grillowej” atmosferze porozmawiać o dalszychplanach na ten rok. To już druga edycja Dni Otwartych Alfaco. Po sukcesie z 2015 roku, któryprzełożył się na wzrost obrotu, firma Alfaco zdecydowała się na cykliczność wydarzenia. Kliencidocenili taką formę spotkań, gdzie możliwa jest wspólna wymiana doświadczeń oraz omówieniew większym gronie kwestii merytorycznych.      
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      W oddziałach zaprezentowano rodzinę produktów CAREL z grupy c.cpo – sterownikówswobodnie programowalnych, nawilżacze HumiSonic compact, Humidisk oraz Humistream. Niezabrakło również zaworów E2V, EVD, SPKT. Duży zainteresowaniem cieszyła się nowajednostka Mitsubishi Electric MSZ-LN Diamond, klimatyzator wysokiej jakości posiadającyspecjalną powłokę powierzchni obudowy, która nadaje urządzeniu głębię kolorów. Pokazanorównież klientom nowe zawory rozprężne Sanhua RFKA, które wykonane są w nowejtechnologii oraz bardzo popularne w komorach komercyjnych chłodnice podsufitowe MR/MREfirmy Friga Bohn.    Więcej informacji na temat oferty Alfaco można znaleźć na stronie firmy www.alfaco.pl    
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http://www.alfaco.pl

