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CÉGÜNK BEMUTATÁSA
A Pyrmo Hungária Kft. 1993-óta képviseli és forgalmazza a DINITROL alváz-és üregvédő,
valamint ragasztó-tömítő anyagokat magyarországi importőrként.
Korrózióvédő anyagaink több évtizede ismertek és elfogadottak a járműipari gyártás és
javítás területén. Magas kopásállóságot és hosszú távú korrózióvédelmet biztosítanak extrém
időjárási körülmények között is. Partnereink igényeinek megfelelően tudunk ajánlani oldószeres és
környezetbarát, víz bázisú termékeket is.
Partnereink részére alkalmazástechnikai képzést és folyamatos technikai szervizszolgáltatást
biztosítunk, amely garantálja a problémamentes munkavégzést. Technikai támogatásunk a 24 éves
szakmai tapasztalaton, továbbá a gyártó több évtizedes kiforrott technológiáin, és a legmodernebb
laboron alapszik.
Szakértelmünknek, megbízhatóságunknak, és a prémium minőségnek köszönhetően,
partnereink között találhatóak gyártók, állami tulajdonú vállalatok, szakszervizek, személyautó, busz
és teherautó szervizek, valamint kisebb karosszériajavító és fényező műhelyek, egyéni vállalkozók
egyaránt.

DINITROL ALVÁZ- ÉS ÜREGVÉDŐ ÁLLOMÁSOK
Országszerte több mint 10 DINITROL alvázvédő állomással állunk kapcsolatban, amelyek
mind azon dolgoznak, hogy az ügyfeleik autójának állapotát megtartsák, ezzel jelentősen megnövelve
élettartamát, avagy a nem időben kezelt gépjárművet restaurálják és helyreállítsák az állapotát. Ezek
az állomások mind professzionális munkát végeznek DINITROL alváz-és üregvédő anyagokkal,
eszközökkel és a hagyományos, egyedülálló DINITROL technológiával.
Magyarország személyautó állománya folyamatosan öregszik, ezért az elmúlt években
jelentősen megnövekedett az igény a gépjárművek élettartamának növelésére, így a korrózió
védelemre is. Cégünk napi rendszerességgel irányítja az alvázvédő állomások leendő ügyfeleit a
számukra közeli alvázvédő pontokhoz, akik kifejezetten a DINITROL technológia megbízhatóságát és
minőségét keresik. Célunk a partneri kapcsolat kialakítása és a márka jó hírnevének növelése mellett
az, hogy széles körben elérhetővé tegyük a professzionális DINITROL korrózióvédelmet, aminek
jelentős piacát jelzi, hogy jelenlegi Partnereink folyamatos munka mellett is több hónapra tudnak
időpontot adni ügyfeleiknek. Azon dolgozunk, hogy a DINITROL alváz- és üregvédelem könnyen
elérhető legyen az egész ország területén lehetőleg kényelmes távolságon és belátható időn belül. Az
1970-es években kb. 30 DINITROL alvázvédő állomás volt országszerte, ezt szeretnénk elérni. Az új
állomásokat olyan városokban szeretnénk létrehozni, ahol még nem található DINITROL alvázvédő
állomás.

Jelenleg működő DINITROL alváz- és korrózióvédő állomások Magyarországon

MIT TUDUNK MI ADNI ÖNNEK?





Professzionális, világszerte piacvezető alváz- és üregvédő anyagokat
Az alvázvédelemhez szükséges eszközöket, technológiát
Eszközök karbantartását
Tradicionális DINITROL alvázvédelmi kezelés teljes átadása elméleti, illetve gyakorlati oktatás
keretében
 Igény szerinti molinó illetve poszterek
 Teljes termékpalettára vonatkozó kedvezmény

MIRE VAN SZÜKSÉG DINITROL ALVÁZ- ÉS ÜREGVÉDŐ ÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSÉRE?
 Műhely, ahol az alvázvédelem elvégezhető
 Alvázmosáshoz szükséges berendezések, vagy autómosó a közelben

2020-ban a termékeink új arculatot kaptak és új üzenetet kaptunk, amely a következő:

MINŐSÉG A MEGOLDÁS
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, vagy bővebb információt szeretne, ne habozzon,
keressen elérhetőségeinken:
PYRMO HUNGÁRIA KFT.
1181 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 465.
TEL.: 06 1 291 4484, 06 30 543 2626 (Szemerédi Levente)
E-MAIL: PYRMO@PYRMO.HU

EGY KIS TÖRTÉNELEM
A vállalat történelmének kezdete 1937-re tehető, amikor egy svéd sebész, nevezetesen Sven
Johansson elkezdett kísérletezni a rozsdamentes acél korrózióvédelmének fejlesztésével. Eredményei
között szerepel a „dinitro-ortho-kresol” kémiai keverék létrehozása, amely megállította a rozsda
terjedését illetve kialakulását is.
1947-ig a stockholmi székhelyű ASTRA - a DINOL vállalat elődje - fő tevékenységei közé emelkedett a
korrózióvédelmi anyagok gyártása. Ekkor született meg a DINITROL márkanév.
1955-től kezdve a Volvo buszok időszakos védelmét DINITROL anyagokkal végezték.
A ’60-as években a termékfejlesztések mellett újabb lendületet kapott a vállalat, hiszen a
korrózióvédő termékek alkalmazásához szükséges eszközök, ajánlások és részletes útmutatók
ezekben az években jelentek meg először illetve Svédország után a környező országokban is elindult
az értékesítés és alkalmazás.
A ’70-es évek elején már Európa szintű hálózattal rendelkezett a DINOL, az évtized végére az amerikai
kontinenst is meghódította és piacvezetővé vált.
A ’80-as években olyan gyártókkal kezdett együttműködni a társaság, mint Deutsche Lufthansa,
SAAB.
1998-ban a DINOL felvásárolta, a németországi Pyrmo Chemie GmbH.-t, amellyel bővítették
termékpalettájukat és a hasonló területen szerzett tapasztalatukat.
2005-ben a busz, teherautó és kötött pályás járművek védelmére külön részlegeket hoztak létre,
aminek eredménye a Bombardier-rel, Alstrom-mel és a Siemens-szel való együttműködés lett.
2006-ban Svédországból Németországba költözik.
A 2010-es években a DINOL GmbH a Würth csoport tagjává vált, amely több mint 400 vállalatot foglal
magába.

