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Az Interex-WAGA Kft. 1994-es alapítása óta 
Székesfehérváron tevékenykedik. Víz- és gáz-
szolgáltatáshoz, valamint hibaelhárításhoz 
szükséges anyagokat fogalmaz. Telephelye a 
Székesfehérvár-Sóstón, a Sárkeresztúri út 14/b 
alatt található 1200 m2-es raktár és irodaház. 
Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a víz- 
és gázszolgáltatók, valamint a kivitelezők stabil, 
megbízható partnerként számíthassanak ránk. 
Magas műszaki színvonalú megoldásokat kíná-
lunk. Több termékünk magyar találmány vagy 
magyar fejlesztés eredménye, mint például a 
víz- és gázmérők plombálására alkalmas VIPAK® 
önzáró műanyag gyűrű.

a megoldásszállító
A hibaelhárításhoz és építéshez a legkor-

szerűbb, magas műszaki színvonalú megol-
dásokat kínáljuk. A svájci GEORG FISCHER 
elektrofúziós rendszerét és MULTI/JOINT cső-
összekötő idomait, a hollandiai HUWA/GEKAVE 
palástjavítóit, a német VAG toló- és csapózá-
rait, az olasz GREINER golyós- és kifolyócsap-
jait, az olasz RAVETTI víz- és gázipari beren-
dezéseit, a cseh KASI fedlapjait és víznyelőit, 
a szlovén IMP tűzcsapjait, valamint az olasz 
IDRO GAS toktömítés-javítóit. ISO 9001:2008 
és ISO 27001:2005 minőségirányítási rend-
szerben dolgozunk.

a vízműves gondolkodás
Képzett, a szakma iránt elkötelezett csapat-

ként dolgozunk. Rendszeres és személyes kap-
csolatot tartunk partnereinkkel az ország min-
den pontján. 24 órás készenléti szolgálatunk 
van, így raktárkészletünkből a nap bármely 
szakában és az ország bármely pontjára tudunk 
szállítani szerelvényeket és eszközöket, illetve 
szakmai információval segítünk. Partnereink 
igényeihez igazítva 50 bizományosi raktárt mű-
ködtetünk, így a vízművek, gázművek és egyéb 
cégek területén tartott készletünkből igény 
szerint azonnal lehet vételezni akár váratlan 
csőtörés javításához, akár sürgős munkafeladat 
elvégzéséhez. A vízműves gondolkodás egy 
szemléletmód. A szolgáltató legfőbb célja a 
megbízható és folyamatos víz- vagy gázszolgál-

tatás biztosítása. Amikor hiba van – a rendszer 
elakad, nem működik megfelelően –, számára 
az igazi partner az, aki úgy gondolkodik, mint 
ő, aki bármilyen nehézségen és akadályon át-
küzdve magát segíti a szerelőt, az ügyeletest, a 
megoldást keresőt, hogy újra legyen folyó víz 
vagy fűtés az otthonokban. Ilyenkor nem fon-
tos, milyen nap van (ünnepnap vagy hétvége), 
nem fontos, hány óra van (este 8 óra vagy haj-
nali 3 óra). Az Interex-WAGA Kft. megbízható 
partnere a szolgáltatóknak, mert már sajátja ez 
a gondolkodásmód.

amire büszkék vagyunk
2011-ben elnyertük a Magyar Víziközmű 

Szövetség legrangosabb szakmai elismerését, 
a Nívódíjat. A díjat a MULTI/JOINT 3000 Plusz 
csőösszekötőért kaptuk, amelynek különleges-
sége, hogy bármilyen anyagú csövet képes ösz-
szekötni úgy, hogy a nagy külső átmérő különb-
sége sem akadály. Ennek váratlan csőtöréseknél, 
avagy nem ismert anyagú csövek feltárásánál és 
javításánál nagy a jelentősége. A magyarországi 
víz- és gázművek azért használják szívesen ezt 
az összekötő idomot, mert jelentősen lerövidíti 
a hibajavításra vagy szerelésre fordított időt. És 
mert megbízható, húzásbiztos kötési mechaniz-
musával sikeresen rögzíti és tömíti a csöveket. 
Így elkerülhető a víz- és gázveszteség.

társadalmi felelősség-
vállalás

Az Interex-WAGA a társadalmi felelősség-
vállalás terén is helytáll. Egészségügyi intézmé-
nyeket és kórházakat segítve sok millió forint 
értékben járult hozzá a gyógyítás megkönnyí-
téséhez és eredményességéhez. A segítségből, 
vagyis a külföldi kapcsolataink közvetítésével 
kapott modern, multifunkciós, motoros be-
tegágyakból jutott a Fejér megyei Szent György 
Kórház több osztályára, de a Veszprémi Csolno-
ky Ferenc Kórházba is. Szeretnénk, hogy ezeket 
sikerrel használják, hogy megkönnyítsék velük 
a szakápolók munkáját, a betegek gyógyulását. 
Egyben példát is szeretnénk mutatni a magyar-
országi vállalkozásoknak, hogy a társadalom 
iránti felelősségvállalás segítségnyújtásra késztet. 

A magyar egészségügyi rendszernek – szüleink, 
húgunk, nővérünk, gyermekeink gyógyítóinak – 
adott minden támogatás jó helyre kerül. 

Az egészségért tett erőfeszítések között is 
kiemelt értékű a koraszülöttekért végzett ke-
mény és sok áldozattal járó munka. Ez a mun-
ka olyan adomány a társadalomnak, amelynek 
igazi értéke majd csak évtizedek múlva látszik. 
Ezt a munkát is több millió forintos támogatás-
sal segítettük. 

jelmondatunk: a víz kincs, 
segítünk megőrizni

A víziközmű-ágazat nagy változáson megy 
át. Sok minden átalakul, megszűnik, és új dol-
gok születnek. Minket sem kerülnek el ezek a fo-
lyamatok. Ám előretekintve, tanulva a hibákból 
és megőrizve az eredményeket azt mondjuk: 
Itt vagyunk; gondolkodjunk együtt, küzdjünk 
együtt. Mert a víz kincs, és az Interex-WAGA ahol 
kell, partner, ahol kell, segítség ma is és holnap is, 
hogy ezt a kincset együtt megőrizzük.
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