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UKÁZKY NAŠICH VÝROBKŮ A PŘÍKLADY JEJICH UŽITÍ
Naši kompletní nabídku výrobků najdete v hlavním katalogu nebo na www.haco.cz

1 REVIZNÍ DVÍŘKA, VANOVÁ DVÍŘKA A DVÍŘKA POD OBKLAD
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Pro domy, které nestárnou
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5 PODLAHOVÉ A KANALIZAČNÍ VPUSTI
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HACO, spol. s r.o., Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, tel.: 482 750 620 - 21, fax: 482 750 619
email: objednavky@haco.cz, export@haco.cz, www.haco.cz

FIRMA HACO

KVALITA VYRÁBĚNÝCH VÝROBKŮ

Jsme soukromá firma s ryze českým kapitálem, skládající se
z jedné společnosti HACO, spol. s r.o. založené v roce 1994.
Přicházíme s dlouholetou úspěšnou činností v tržním hospodářství, s referencemi našich odběratelů v mnoha místech ČR, SR,
Maďarska, Rumunska, Lotyšska, Litvy, Bulharska, Chorvatska,
Slovinska, Německa, Francie, Ukrajiny, Ruska.

Jedním z hlavních cílů společnosti je poskytnout zákazníkům výrobky
v té nejvyšší kvalitě. Pokud se jedná o plastové výrobky, zde pro výrobu
používáme materiál ASA. Tento materiál je vysoce odolný vůči UV záření
a má vynikající technické vlastnosti.

Opravy forem nástrojů
metodou laserového
navařování
Laserovým navařováním opravujeme hrany a tvarové části na vstřikovacích formách, pracovní hrany lisovacích a tvářecích nástrojů,
opotřebené strojní součástky a provádíme také korektury a opravy
konstrukčních dílů.

Při výrobě nerezových výrobků používáme materiál třídy DIN 1.4301
(AISI304), označení tzv. potravinářské nerezi, používané v oblastech,
kde jsou na materiál kladeny ty nejvyšší nároky.

Předmětem činnosti firmy jsou zejména vývoj a konstrukce plastových a kovových výrobků a zpracování termoplastů technologií vstřikování do forem na německých respektive rakouských
strojích ARBURG a ENGEL.

Výhody laserové technologie spočívají ve velmi přesném lokálním
zpracování, nízkém teplotním ovlivnění okolí a především v nejvyšší
možné kvalitě návarů. Výše uvedené aspekty minimalizují náklady
na finální opracování navařovaných míst.

Flexo potrubí je vyrobeno z hliníku tloušťky 80 mikronů, dřevěné ventilační mřížky do interiéru z kvalitního, pečlivě selektovaného a dostatečně proschlého bukového dřeva.

Od počátku se zaměřujeme na výrobu plastových větracích
mřížek různých typů a velikostí a výrobu plastových revizních
a vanových dvířek. V posledních letech se věnujeme také kovovému programu. Jedná se o výrobu nerezových větracích mřížek,
nerezových vanových dvířek, výrobky pro rozvod vzduchu, jako
ohebné flexo potrubí, hadicové spony, hadicové spojky, zpětné
klapky, kovové redukce. Program doplňuje stavebnicový ventilační systém tvořený plochými a kulatými kanály s množstvím
tvarovek. Variabilitu systému zdůrazňuje nová řada domovních
axiálních ventilátorů a z oblasti sanity jsou to podlahové a kanalizační vpusti.

Ve firmě HACO spol. s r.o. je využíván laserový systém YAG s vlnovou délkou 1064 nm. Jedná se o produkt německé firmy O.R. Laser
Technologie GmbH, která je v tomto oboru uznávaným lídrem.

Kanalizační a podlahové vpusti jsou vyrobeny z polypropylenu s UV
stabilizací se zatížením K3 – 300 kg a odolností do 90° C.

Technici firmy Haco jsou schopni dle zadání zákazníka aplikovat
návary s tloušťkou stěny pouze 0,1 mm až po nanesené plochy
o několika decimetrech čtverečních a o tloušťce vrstvy několik
milimetrů. Tímto způsobem můžeme opravovat všechny druhy nástrojových ocelí, hliníkových slitin, mědi a slitin mědi (např. Ampco
metal nebo Ampcoloy).
Službu provádíme ve výrobní hale HACO v Liberci – Harcově nebo
můžeme přijet s laserovou stanicí přímo k zákazníkovi.

Distribuce
Distribuci našich výrobků zajišťujeme formou balíku do ruky
České Pošty. Dodání zásilky zákazníkovi je garantováno druhý
den po objednání, nejpozději do 48 hodin. Dodávky do zahraničí se řídí pravidly Incoterms 2010.
Firma zajišťuje také obchodní činnost. Našimi zákazníky jsou
již téměř 20 let především velkoobchody a maloobchody
z oblasti stavebnictví, železářství, sanitární techniky a elektro.
A to nejen v České a Slovenské republice, ale i v rámci EU
a v dalších zemích.

PODPORA PRODEJE
Zákazník si odebírá zboží přímo z prodejních stojanů. Drátěné
stojany dodáváme v šířkách 90 cm a 120 cm. Nadstandardem
je stojan zelený z drážkované MDF desky šířky 120 cm. Stojany
lze objednat pomocí objednávkového formuláře umístěného
na našem webu v sekci Dokumenty a návody. Následně náš
obchodní zástupce stojan přiveze a nainstaluje v potvrzeném
termínu. Tyto stojany zapůjčujeme bezplatně.
Naše firma se aktivně účastní řady domácích i zahraničních
výstav a veletrhů, jako jsou AQUA-THERM Praha, ISH Frankfurt, Aquatherm Kyjev, BAU Mnichov, Mostra Milán a dalších.

Prodejní stojany

Naše zákazníky a obchodní zástupce seznamujeme s novými
produkty, prodejními akcemi a dalšími aktualitami formou pravidelných školení.
Zákazníci mají také možnost po krátké registraci stahovat data
přes firemní Download system a být informováni o novinkách
formou Newsletteru.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Logistika a balení
Všechny naše výrobky máme trvale skladem a jsme tedy schopni okamžitě reagovat na objednávku. Systém logistiky je ve společnosti řešen pomocí systému
sledování čárových kódů.

K3

INOX

250°C
max

DIN 1.4301

UV STABIL

PLASTOVÉ VÝROBKY
Materiál ASA vysoce odolný
vůči UV záření.

NEREZ VÝROBKY
Vysoce kvalitní „potravinářská“
nerez DIN 1.4301

WOOD

300 kg

VÝROBKY ZE DŘEVA
Bukové dřevo vysoké kvality
o tvrdosti 1300 kg.cm-2

VPUSTI A LAPAČE VOD
Testovány na třídu zatížení
K3 – 300 kg

AL flexo POTRUBÍ
Materiál odolává teplotám do 250° C,
tloušťka je 80 mikronů

Finální balení výrobků určených k distribuci do obchodní sítě zajišťujeme
pomocí jednoduchých balících strojů firmy MODULAR, pracujících na principu
balení do teplem smrštitelné folie. Výrobky jsou opatřeny kvalitní voskovanou
etiketou s EAN kódem a eurozávěsem pro možnost zavěšení na prodejní stojany. Následně jsou výrobky baleny do kartonů z třívrstvé lepenky a opatřené
etiketou s obsahem kartonu.
Pokud se dodávka sestává z více balíků, pak má každý balík své pořadové číslo
a číslo celkového počtu odeslaných balíků, tzv. obsah zásilky.

Obchodní zástupce pro Čechy
Jiří Fejt, tel.: +420 606 837 411
email: jiri.fejt@haco.cz
Obchodní zástupce pro Moravu
Bohumil Fridrich, tel.: +420 739 464 938
email: bohumil.fridrich@haco.cz
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