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New World Termelô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
H 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 84.
Tel.: (+36 44) 500 308
Fax: (+36 44) 500 309
E-mail: newword@t-online.hu

A New World Kft. 1991-ben alakult víz-, gáz-, fûtéstechnikai termékek forgalmazására. Bt.-ként kezdtük meg tevékenységünket,
majd 2001-ben kft.-vé alakultunk át. A kezdeti idôszakban több
telephelyen folytattuk tevékenységünket, amely helyeken elsôsorban
az építkezôk igényeinek közvetlen kielégítése volt a cél. 1996-ban
megvásároltuk és fokozatosan felépítettük a jelenleg is mûködô
üzletünket, melynek megnyitásával felszámolásra került a többi
telephely.
Az évek folyamán sikerült az építkezôk kiszolgálása mellett kialakítani és megerôsíteni kapcsolatainkat a környékbeli kivitelezôkkel,
szerelôkkel. A szerelôkkel történô összefogásnak köszönhetôen az
elmúlt években több projektben is beszállítókká válhattunk.
Célunk olyan minôségi termékek forgalmazása, melyek színvonala megfelel a mai technikai, szakmai követelményeknek.
Biztosítva kollégáink továbbképzését, igyekszünk a minôségi termékek mellé színvonalas kiszolgálást nyújtani. Szakmai elôadások,
tanulmányutak szervezésével segítjük a szerelôk munkáját.
Termékválasztékunkat folyamatosan bôvítjük, jelenleg is több mint
7500 termékkel várjuk kedves vásárlóinkat. Forgalmazott termékeink a teljesség igénye nélkül: Immergas, Saunier-Duval, Fég,
Buderus, Termo-Öv, Radel, Vogel&Noot, Alurad, Henco, Comisa,
Sanco, Sanha, Comap, Ekoplastik, Herz, Oventrop, Heimeier,
Bianchi, Grundfos, Wilo, Honeywell, Siemens, Cuprotherm, BWT,
Alföldi, Teka, Ravak, Geberit, Schell, Mofém, Kludi, Pannonpipe,
HL, McAlpine, KS TOOLS, Kaldewei.

Banki kapcsolat:
CIB BANK RT.
Adószám:
12661406-2-15
Alapítás éve:
1991
Ügyvezetôk neve, kinevezésük dátuma:
Nyíri Zsolt, 1992. 11.
Orosi Sándor, 1992. 11.
Foglalkoztatottak létszáma: 9 fô
Éves nettó árbevétel:
393 000 000 forint (2003)
363 459 000 forint (2004)
345 681 000 forint (2005)
389 744 000 forint (2006)

2008-tól kiemelt hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások és a modern, alternatív épületgépészeti technológiák piaci bevezetésére. Számunkra a legfontosabb a rendszerszemlélet,
ezért komplex megoldásokkal kívánunk segíteni ügyfeleinknek. Az energiatakarékos termékeink csoportosítására hoztuk létre a Fônix rendszert, melynek fôbb elemei a hôszivattyúk, napkollektorok, esôvíz-hasznosítók, szerkezettemperálás, fal-, mennyezetfûtés-hûtés, központi
szellôztetô berendezések, speciális szabályzások, pellet- és vegyestüzelésû kazánok.
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