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Molnár Attila

Molnár Tamás
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Radiátor ‘75 Kft.
néven társasági formában
1992-tôl
mûködünk, de a gyökerek 1975-ig nyúlnak vissza. Ebben az
idôben még a kivitelezés volt a fôprofil. A
‘90-es évek változásainak
sodrában
döntöttünk úgy, hogy
vállalkozásunkat kiegészítjük kereskedelemmel is. 1991-ben
megnyitottuk víz-, gáz- és fûtéstechnikával foglalkozó üzletünket,
ahol korszerû anyagok forgalmazásával, szakmai tanácsadással, gyors és rugalmas anyagbiztosítással próbáltunk a vásárlóink kegyeibe kerülni. Elsôként vezettük be a számítógépes értékesítést. Évrôl évre bôvítettük választékunkat, elôadásokat,
bemutatókat szerveztünk, a kivitelezôk is egyre nagyobb számmal tiszteltek meg bizalmukkal és megrendeléseikkel. 1995-ben
átköltöztünk a mai telephelyünkre, ahol az elôbbihez képest
nagyságrendekkel nagyobb eladótérrel, raktárral és parkolóhellyel rendelkezünk. Próbáltunk európai környezetet és fejlett
kereskedelmi rendszert kialakítani. A forgalmazott termékek
többségét a neves, igazolt minôségû gyártók produktumai teszik
ki, szinte nincs olyan ismert márka, aminek ne lennénk közvetlen
vagy közvetett partnerei. Iparos Centrumot alakítottunk ki a
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szerelôk szerszámigényeinek biztosítására, a minôség szem elôtt
tartásával. 2001-ben megnyitottuk fürdôszoba-szalonunkat, amit
épületgépészeti szakismereteinkkel támogatva kínálunk a lakásukat tervezôknek. Kivitelezô Partnereinknek köszönhetôen a mai
napig sok-sok intézménybe, ipari beruházásba, iskolába kellett és
kell anyagokat biztosítanunk, ezt versenyképes árajánlatainkkal,
mûszaki információk biztosításával érjük el.
Fôbb forgalmazott termékek: REHAU, EKOPLASTIK, COMISA,
WILO, GRUNDFOS, VAILLANT, IMMERGAS, SAUNIER DUVAL,
BWT, GEBERIT, SCHELL, MSG, MOFÉM, GROHE, HANSA,
KALDEWEI, DANFOSS, HONEYWELL, SIEMENS, HERZ,
VOGEL, RADEL, WAVIN, PIPELIFE, SPIROTHERM, FLAMCO,
TRICOX, VIEGA, RBM, BLANCO, TEKA, ROTHENBERGER,
MAKITA, DAIKIN, GARDENA.
„A rossz minôség emléke sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm”

Alapítás éve:
Ügyvezetôk neve:
Foglalkoztatottak száma:
Éves nettó árbevétel:

1991
Molnár Dezsô, Molnár Attila
Molnár Tamás, Molnár Zsolt
15
401 472 000 forint (2004)
632 875 000 forint (2005)
660 000 000 forint (2006)
654 000 000 forint (2007)

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, szerkezet-temperálás, fal-, mennyezetfûtés-hûtés, központi
szellôztetô berendezések, speciális szabályzások, pellettüzelésû és vegyestüzelésû kazánok.
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