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Ring „MI“:systemy centralnego odkurzania,
czyli jak ciàgnie Husky?

Husky
Jak ring to ring! Otrzyma∏em propozycj´
wzi´cia udzia∏u w ringu w „Magazynie Instalatora“ (to nie hala sportowa, ale ring
ustawiajà tu regularnie, co miesiàc). Postanowi∏em - tym razem nie b´dzie to grzeczny artykulik na temat „jak dzia∏a centralny
odkurzacz“, okraszony fotkami typu „bogaty wystrój wn´trza
odkurzany przez miss gospodyƒ domowych“.
Nie napisz´ te˝ o tym, jak wiele
ró˝nych dodatków mo˝na zastosowaç
w takim systemie - ka˝da firma ma
ich du˝o, a wszystkie dzia∏ajà na tej
samej zasadzie niezale˝nie od marki.
Inni zawodnicy z pewnoÊcià to opiszà.
O historii firmy i jej osiàgni´ciach te˝
nie napisz´. Mo˝na o tym przeczytaç
w innych miejscach. To jest ring.
Mam pokonaç przeciwnika. Po walce
mo˝emy „iÊç na piwo“, ale teraz...

Runda I - wspó∏praca
Miesi´cznik „Magazyn
Instalatora“ powsta∏ dla
Instalatorów. To powód, by
napisaç na temat organizacji wspó∏pracy z nimi.
Husky jest producentem
sprz´tu, jednak có˝ warty
jest nawet doskona∏ej jakoÊci sprz´t, jeÊli:
● Starcie 1
Nie zostanie zainstalowany, bo np.
podczas ustalania terminu wykona-

nia nastàpi∏o „nieporozumienie“,
rurki nie dotar∏y na czas - gruszka
z betonem na wylewki nie b´dzie
czeka∏a! - pora˝ka 1.
● Starcie 2
Zostanie êle zainstalowany, bo wykonawca, cierpiàcy na brak elementarnych umiej´tnoÊci wykonywania
poprawnych instalacji centralnego
odkurzania, b∏´dnie (pod w∏os) po∏àczy∏, np. trójniki, co powoduje rozwarstwienie zasysanego powietrza,
a zatem obni˝enie sprawnoÊci urzàdzenia (mi´dzy innymi), niedok∏adne po∏àczenia powodujà sukcesywne
zaw´˝anie Êrednicy rurociàgu, instalacja zosta∏a wykonana przez przypadkowego, nieprzeszkolonego „fachowca“, wykonujàcego akurat podobnie wyglàdajàcà instalacj´ innego
typu - pora˝ka 2.
● Starcie 3
Po instalacji brak obs∏ugi serwisowej, bo wykonawca nie prowadzi firmy - prac´ wykona∏ „po godzinach“,
prowadzi firm´, ale widaç, ˝e nie zale-

˝y mu na tak zwanej „opinii“, udzieli∏
gwarancji „do drzwi“ - twierdzi, ˝e
zbyt ma∏o zarobi∏, by teraz „jeszcze
tam coÊ poprawiaç“. Pora˝ka 3.
● Skuteczny kontratak:
Czy znajà Paƒstwo takie zachowa nia? My tak˝e. Podobnie jak i Paƒ stwo zdajemy sobie spraw´ z faktu,
i˝ instalatorzy prowadzà w∏asnà dzia ∏alnoÊç i ka˝da z ich firm kieruje si´
w∏asnà politykà dzia∏ania. Mogà do wolnie reprezentowaç interesy swo ich dostawców. W∏aÊnie dlatego
wprowadziliÊmy procedury majàce
na celu wymuszenie jakoÊci prac wy konywanych przez wspó∏pracujàce
z nami firmy. Eliminowanie tych,
które powodujà niezadowolenie
klienta koƒcowego, ale tak˝e wyjàt kowe wsparcie (np. przekazywanie
klientów) dla rzetelnych partnerów te rygorystycznie przestrzegane zasa dy zwielokrotniajà satysfakcj´ klien ta. U nas to priorytetowa sprawa!
W
„przedbiegach
zasypujemy
wszystkie do∏ki“, jakie czekajà na zabieganego inwestora. Nie ma ich na
Êcie˝ce biegnàcej do instalacji systemu Husky! Dlaczego? Poniewa˝ Husky jako grupa firm instalacyjnych
kieruje si´ wspólnà zasadà: prawdziwym szefem jest nasz klient..
Zwyci´stwo w rundzie I.

Runda II - sprz´t
● Sparing

Jednostka centralna jest sercem
uk∏adu centralnego odkurzania i jak
serce powinna byç traktowana.
Oznacza to, ˝e kontrolowany wysi∏ek
wr´cz wzmacnia jej sprawnoÊç. Funkcja zapobiegajàca przecià˝eniu czuwa, by silnik nie pracowa∏ zbyt ci´˝ko (nie przegrzewa∏ si´), tym samym
gwarantujàc jego ˝ywotnoÊç.
● Starcie 1
ObliczyliÊmy i sprawdziliÊmy, i˝
pierwsze 1000 godzin pracy nie wymaga ˝adnego przeglàdu. Sprzàtajàc
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