ŞİRKET HABERLERİ

Endüstriyel su arıtımı ve kimyasal
tedariğinde Hydro Tur kalitesi

Candan Şentürk

Sektörde 20 senelik
tecrübesi olan
‘HydroITALIA Srl’
firmasının öncülüğünde,
Türkiye’de ve komşu
ülkelerde dünya
standartlarında üretim
yapan Hydro Tur ile
merak edilenleri Kimya
Mühendisi Candan
Şentürk ile konuştuk.
Endüstriyel suların arıtılmasında ekonomik, etkin çözümlerin
yanı sıra çevre korunmasını da
ön planda tutan Hydro Tur’u
yakından tanıyabilir miyiz?
Hydro Tur ithalat ihracat 2008 yılı
temmuz ayında Endüstriyel su
arıtımında dünya devi Hydroitalia
Srl şirketinin Turkiye’de var olan
pazarı keşfetmesi ile kurulmuştur. Hydro Tur kısa zamanda altına
imzasını attığı büyük projelerlede
özellikle otomotiv ve yan sanayisinde kendisini kanıtlamış ve markasını Türkiye’de yaygınlaştırmaya
başlamıştır.
Firmamız, sektörde 20 senelik tecrübesi olan ‘HydroITALIA Srl’ firmasının öncülüğünde, Türkiye’de ve
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komşu ülkelerde
dünya standartlarında üretim yapan yerli firmalara,
kimyasal tedariği
ve üretim hatları
kapsamında, arıtmada aynı kalitede
çözüm ortağı olmak ve en iyi şekilde profesyonel bir
hizmet sunabilme
amacını kendine
ilke edinmiştir.

Tamamı paslanmaz çelik tekniğiyle üretilen
ürünlerinizin
detaylarını bizimle paylaşır mısınız?
Hydro Tur ürünlerini; arıtma ekipmanları ve arıtma kimyasalları olmak üzere iki ana başlık altında
sınıflandırabiliriz. Prosesin, giriş
suyu analizlerinin ve çıkış suyu
parametlerinin çevre mevzuatı
ve yönetmeliğine uygunluğunun
dikkate alınarak sektörde engin
deneyimleri olan proje grubumuz
tarafından tasarlanan ekipmanlarımızın hemen hemen hepsi korozyona dayanıklı paslanmaz çelik
Inox tekniği ile üretilmiştir. Aynı
zamanda CE sertifikalı ve dokunmatik ekranlı PLC’leri ile operatör
müdahalesi gerektirmeyen teknolojik sistemlerdir. Başlıca uzmanlık
alanlarımız; endüstriyel suların arıtılması, boyahane çamuru arıtma
sistemleri, fiziko kimyasal üniteler,
demineralizasyon ve ters osmoz
sistemler ile filtrasyon ve yüzey ön
işlem sularının arıtılmasıdır.
Şirketiniz Türkiye dışında başka hangi ülkelerde faaliyet
gösteriyor?
HydroITALIA Srl ve Hydro Tur grup
şirketleri olarak Avrupa’da İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, Romanya,
Polonya, Çek Cum, Slovakya, Slovenya, Portekiz; Asya’da Çin, Hindistan, Iran, Tayland; Amerika’da
ABD, Meksika, Brazilya, Arjantin;

ve Güney Afrika’da faaliyet göstermekteyiz.
Ürünleriniz daha çok hangi
sektörlere hitap ediyor. Müşterileriniz arasında kimler bulunuyor?
Ürünlerimizin başında var olan
yüzdürücü ve çöktürücü ekipmanlar, özellikle yaş boyahane arıtımı
konusunda spesifikleşmiş, son derece verimli sistemler olduğundan
boya yapılan tüm sektörlere hitap
etmektedir. Özellikle otomotiv ve
yan sanayisinde Türkiye’de henüz
genç bir firma olmamıza rağmen
sektörün dev isimleri ile gerek
satış gerekse kontrat bazlı çalışılmaktadır. Aynı zamanda plastik,
galvaniz, uçak sanayi, beyaz eşya,
kaplama v.b sektörlerde de farklı
tip ekipmanlar ve özel projelerle
faaliyet göstermektedir.
Ürünlerimizin başında var olan
yüzdürücü ve çöktürücü ekipmanlar, özellikle yaş boyahane arıtımı
konusunda spesifikleşmiş, son derece verimli sistemler olduğundan
boya yapılan tüm sektörlere hitap
etmektedir. Özellikle otomotiv ve
yan sanayisinde aynı zamanda
plastik, galvaniz, uçak sanayi, beyaz eşya, kaplama, vb sektörlerde
faaliyet göstermektedir.Müşterilerimiz arasında TÜRKİYE’de; FORD
Otosan, TOYOTA, ARÇELİK, AYGAZ,
FARPLAS, MECAPLAST, CEM BIALETTİ, NOVA REKLAM gibi firmalar
yer almaktadır.
Son olarak söylemek istedikleriniz neler?
Giderek azalan su kaynaklarının ve
tükenen diğer doğal kaynakların,
Dünyada ve Türkiye’de insanların çevre bilincini edinmesine yol
açtığını ve bu sayede suyun öneminin kavrandığını düşünüyorum.
Gelişmekte olan bu bilinçle insanların bireysel ve firmaların kurumsal olarak çevreyi kirletmemeye
özen göstermelerini ve geleceği
kurtarmak adına “giderek gelişen
arıtma sektöründeki çözümlere”
açık olmalarını öneriyorum.

