PIAC

A Lehel Radiátorgyár termékei alumíniumprofilból és csővázból készülnek kézi hegesztéssel. A kész fűtőtesteket
porfestéssel színezik. Elsősorban épületgépészeti szakáruházak, építőipari generálkivitelezők, fűtésszerelők és távhőszolgáltató vállalatok közül kerülnek ki a megrendelőik.
Mivel mindegyik radiátor minden műszaki paramétere
megfelel az Otthon Melege Program keretében meghirdetett pályázatnak, ezért lakásszövetkezetek és társasházak
is előszeretettel keresik a termékeiket.
A gyár jelenlegi kapacitásával folyamatos raktári kiszolgálást tud biztosítani. A kimagasló infrastrukturális háttér
egyik eleme a gyár közvetlen vasúti összeköttetése és vasúti rakodóhelye. Ennek köszönhetően leegyszerűsödik az
árumozgatás és a szállítás.

Reflektorfényben
• A Lehel márkanév nem ismeretlen a magyar vásárlók
körében, hiszen nemigen van olyan háztartás,
amelyikben ne fordult volna elő valamelyik termékük.
• A Lehel Radiátorgyár szlogenje is utal a hagyományőrzésre:
50 év tradíció – 20 év garancia. A radiátorgyártásban
erre a sokéves tapasztalatra alapozzák innovációs
elképzeléseiket is.
• A tervezett fejlesztések megvalósulása után a termelés
csaknem duplájára növekszik.
• A Lehel Panel és a Lehel Viking radiátorok népszerűségét
esztétikus megjelenésük és jó tulajdonságaik alapozzák meg:
párás helyiségekben, például fürdőszobában is alkalmazhatók, mert nem „rozsdásodnak”, nagy a fűtőkapacitásuk.
• Az Otthon Melege Program keretében a hosszú élettartamú
Lehel radiátorokra cserélik a régi fűtőtesteket, mivel könnyen
beszerelhetők és csereszavatosak az előző típusúakkal.

Minősítések és Díjak
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MÁRKATÖRTÉNET

A Lehel radiátorok útját sok név- és tulajdonosváltás kíséri.
A Lehel Hűtőgépgyár 1968-ban megalapította radiátor gyáregységét Jászboldogházán, és ezzel elkezdődött
a magyar alumíniumradiátorok gyártása. Az első termékek Aluterm márkanéven kerültek forgalomba, melyekhez
1972-ben a Radal radiátorok társultak.
Az 1990-es évek elején két új termék jelent meg a piacon.
1991-ben az Electrolux felvásárolta a céget, és 1993-tól
Electrolux Lehel Radiátor Kft. néven működött tovább. Ide
datálható a Panel és Viking radiátorcsalád kifejlesztése,
melynek mostani változata 2019-ben elnyerte a magyar
GREEN BRAND minősítést. A kecsesebb Panel, ami elsősorban a kelet-európai piacra került, és a 30 százalékkal nagyobb fűtőkapacitású Viking, amelyet a magyar társasházi
lakásokba és családi házakba szállítottak.
Következő váltásra 1998-ben került sor, amikor is egy magyar-német tulajdonú vegyes vállalat vásárolta meg a gyárat, és Alurad Fűtéstechnikai Kft. néven működtette tovább.
2011-ben újabb tulajdonosváltás történt, a mai gyár jogelődje, a Radiátor Invest Kft. indította újra a termelést.
2019. augusztus 1-jétől a gyár régi-új néven, Lehel Radiátorgyárként üzemel, és Lehel márkanéven forgalmazza termékeit, a Lehel Panelt és a Lehel Vikinget.

MÁR KA

Az Aluterm termékek után az első sikerszériát a fűtőtestek
gyártásában a Radal radiátorok piacra kerülése jelentette.
Az 1970-es években a házgyári lakások építésének növekvő
üteme generálta a kifejlesztésüket. Ekkor szabadalmaztatták
a Radal radiátorcsaládot, amely már a saját korában is korszerű terméknek számított. Ezekből a radiátorokból 30 millió négyzetméternyi fűtőfelületet építettek be csak Magyarországon, és további jelentős mennyiséget exportáltak.
Az 1990-es évek elején megjelentek a Radal Panel típusú,
újabb kialakítású radiátorok.
A folyamatos fejlesztés eredményeként következő lépésként az Alurad Panel és az Alurad Viking került piacra. Modernebb, a korszak esztétikai igényeinek megfelelő formát
kaptak. Előnyük, hogy csereszavatosak az összes, régebbi
típusú elődjeikkel, így könnyen és gyorsan kivitelezhető
a cseréjük a régebben épült lakásokban, valamint egyszerű a beépítésük az új házakba és lakásokba is.
A nevük időközben Lehel Panelre és Lehel Vikingre változott, de változatlan minőségben jelenleg is fontos piaci
szereplők maradtak. A Panel és a Viking műszaki paraméterei főleg a szakembereknek, a fűtésszerelőknek
adnak információt a termékről, a laikusok azonban más ismérvek alapján választanak. Valószínű, hogy többet mond a vásárlónak a Lehel
radiátorok jó tulajdonságairól, hogy párás
helyiségekben, például fürdőszobában is
alkalmazhatók, mert nem „rozsdásodnak”,
gyorsan felfűthetők, kicsi a tömegük és
egyszerűen beszerelhetők.

Mindezek fényében nem véletlen, hogy az Otthon Melege
Program keretében Lehel radiátorokat szerelnek be, miután megfelelnek a pályázati kiírásnak és teljes mértékben
csereszavatosak az előző típusú fűtőtestekkel. Formaviláguk letisztult, esztétikus a megjelenésük, hosszú élettartam
és gazdaságos üzemeltetés jellemzi a két fűtőtestmárkát.
Az sem utolsó szempont, hogy a gyár 20 év garanciát vállal
a termékeire.
A piaci igények hatására 2020-tól két típusú törülközőszárító radiátor gyártását és forgalmazását tervezik elkezdeni. Az egyik a Lehel Panel alapvázára épülő LPT törölközőszárító család, amely elsősorban a lakótelepi lakások kis
fürdőszobáiban jelent jó megoldást „létravázas” kialakításával. A másik a szélesebb vevőkört kielégítő Lehel Viking
radiátorcsaládra épülő LVT törölközőszárító, ami egy teljes
értékű radiátor lesz három törülközőtartó elemmel kiegészülve. Terveik között szerepel – egy nagyobb fejlesztés
keretein belül – a Viking napkollektorok szériagyártásának megkezdése. Az alumíniumból készült sík kollektorok
kiváló hatásfokkal hasznosíthatják a legzöldebb energiát, a nap erejét az épületek fűtésének rásegítése mellett
a melegvízellátásban és a medencetemperálásban is.
Az edzett üveget környezetbarát és egyben tartósabb polikarbonát lemezre szeretnék cserélni.

SIKEREK

2019 – A fogyasztók körében már népszerű modern és környezetbarát márka az igyekezetének és intézkedéseinek
igazolásaként és a szakmai zsűri végső értékelése alapján
sikeresen átment a GREEN BRANDS auditálási folyamatán.

Ennek köszönhetően a Lehel Radiátorgyár Panel és Viking
fűtőtestjei elnyerték a GREEN BRAND minősítést.

KOMMUNIKÁCIÓ

Az Otthon Melege Program révén nemcsak a szakemberek,
hanem a felhasználók, a lakástulajdonosok is megismerhetik a Lehel radiátorok jó tulajdonságait.
A magas színvonalú, 50 éves múltra visszatekintő termelést
továbbfejlesztik, és céljuk a többgenerációs munkahelyek
megőrzése.

ZÖLD TÉNYEK

A gyár 2012–2016 között jelentős beruházásokat végzett.
Az összes épületen lecserélték a tetőt, új hőszigetelő ablakokat építettek be. Energiahatékony fűtési és elektromos
rendszert alakítottak ki. A teljes infrastruktúra megújulása
következményeként így „passzívgyárrá” vált, vagyis energiatakarékos épületegyüttessé.
A Lehel Radiátorgyár az infrastruktúra felújítása mellett
100 KW-os napelemfarmot telepített a gyártelep energetikai korszerűsítésének jegyében. A négy darab, összesen
256 KW teljesítményű biomassza kazán beüzemelésével
pedig modernizálták a fűtésrendszert. Ennek eredményeképpen egy teljesen zöld gyár jött létre, ami azt jelenti,
hogy nulla környezetterhelés mellett folyik a termelés.

ZÖ LD J Ö VŐ

A Lehel Radiátorgyár fő küldetésének tekinti a szakemberek megtartását, az infrastruktúra további bővítését,
a gyártelep energetikai korszerűsítését, mellyel garantálja
a folyamatos, nagy volumenű, kiváló minőségű gyártást.
A Lehel cégcsoport egy konzorcium keretében 5122 budapesti lakásban fog 2020–2021-ben több mint 15 ezer régi
Radal, Aluterm és egyéb acéllemez radiátort lecserélni modern Lehel Viking radiátorokra. Ezzel együtt a fűtésrendszerek átalakítása is megtörténik a régi egycsövesről átkötő
szakaszos rendszerre. Ennek köszönhetően a beépítésre
kerülő modern, szabályozható szelepekkel megoldhatóvá válik a fűtő víznek a radiátorok előtti megosztása, ami
azt eredményezi, hogy víz ideális hőmérsékletének elérése
lényegesen kevesebb energiát igényel, így az egész rendszer működése gazdaságosabb és zöldebb lesz.

Kapcsolat
RÖVIDEN A MÁRKÁRÓL
• A Lehel Radiátorgyárban közel 80 ezer darab
fűtőtest készül évente.
• Két közkedvelt termékük: Lehel Viking és Lehel
Panel.
• A Lehel radiátorok alumíniumból készülnek,
emiatt kis tömegűek.
• Több évtizedes (akár 40 év!) az élettartamuk.

Web: 		
E-mail: 		
Cím: 		
		
		
Telefon: 		

www.lehelradiator.hu
info@lehelradiator.hu
Lehel Radiátorgyár
H–5144 Jászboldogháza
Rákóczi út 24.		
+36 57 460 100

9

