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Grundfos levererar vattenlösningar till
fredsbevarande uppdrag
Grundfos i Italien har förnyat långtidskontraktet med nyckelkunden Euro Mec
gällande pumpar och teknisk support till krisområden runt hela världen.
Italienska Grundfos nyckelkund och partner Euro Mec har specialiserat sig på
att konstruera, tillverka och hantera vattenbehandlingsanläggningar i
internationell skala. Nu har de förnyat ett långtidskontrakt med Grundfos för
leverans av pumpar för vatten och spillvatten, till fredsbevarande uppdrag i
fält runt hela världen.
Detta innebär att Grundfos och Euro Mec kommer att samarbeta nära med

aktörerna i fält för att specificera och snabbt leverera de rätta
pumplösningarna till många olika ”hot spots”, inklusive Sudan, Darfur,
Demokratiska republiken Kongo, Mali, Somalia, Irak, Libanon, Afghanistan,
Västsahara, Elfenbenskusten och Haiti.
Lojalitet och stor respekt har lett till starkt partnerskap
- Det som varit viktigast för mig personligen för att stärka vårt förhållande är
den stora respekt, tydlighet och transparens som finns i ledning och
hantering av våra projekt samt den lojalitet som har gjort att ett
leverantörsförhållande har utvecklats till ett partnerskap, säger Lorenzo
Giordani, CEO för Euro Mec Group Italia och fortsätter:
- Detta stabila och uppriktiga samarbete gör att jag vill ha Grundfos vid min
sida i en av de viktigaste kundrelationer Euro Mec har, som representeras av
det här nya kontraktet. Faktum är att detta är andra gången vi tillsammans
har tagit hem ett internationellt kontrakt för leverans av pumpar till dessa
viktiga fältuppdrag runt hela världen.
Det förnyade kontraktet omfattar många olika typer av pumpar. Många av
pumparna kommer att levereras med ytterligare tillbehör från Grundfos, och
Euro Mec erbjuder bland annat elektriska manöverpaneler, skarvsatser med
mera. Kontraktet gäller till en början under tre år och omfattar utbildning och
teknisk support, som kommer att samordnas i samarbete med Grundfos i
Italien.
För ytterligare information, kontakta Philip Zamore, Marknadschef
Mail: pzamore@grundfos.com. Telefon: 073-415 43 85

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en
av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är
cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och
centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och
dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på
världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens
största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns
representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos
produkter av distributörer i ett stort antal länder.
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