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„HABA je švýcarská firma, která se již od roku 1966 specializuje na zpracování ocelových

a hliníkových desek. Společnost HABA disponuje rozsáhlými skladovými zásobami, a proto 

můžeme zákazníkům vždy dodat ten správný materiál v tu pravou dobu. Naši zákazníci tak 

obdrží vysoce kvalitní produkty, a navíc ušetří i cenný čas.“

Mark E.B. Hauri, predseda správní rady
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HABA AG má za sebou více než padesátiletou histo-

rii. Firma byla založena v roce 1966 ve Švýcarsku jako 

malý rodinný podnik. Původně zákazníkům dodáva-

la již nařezané desky, což zkracovalo čas potřebný 

k dalšímu zpracování o sedm dnů. Brzy se ukázalo, 

že předběžným zpracováním desek – např. řezáním, 

frézováním a broušením – lze ušetřit další cenný čas. 

Krok za krokem tak vznikala dnešní podoba portfolia 

služeb.

Díky úzké spolupráci s vysoce kvalifikovanými výrob-

ci z oblasti strojírenství a výstavby zařízení se v nás-

ledujících letech rozšiřovaly nabízené typy opraco-

vání. Mezi roky 1989 a 2008 následovalo zakládání 

dceřiných společností v Itálii, Německu, České 

republice a Rakousku, a společnost tak rozšířila své 

působení na významné evropské strojírenské trhy.

Dnes skupina HABA zpracovává více než 80‘000 

zakázek ročně. Společnost působí jako systémový 

dodavatel hotových konstrukčních soustav připra-

vených k instalaci pro zákazníky z  obalového a pot-

ravinářského průmyslu, výrobce lékařské techniky 

a výrobce nástrojů i přední společnosti v automo-

bilovém a leteckém průmyslu. Již od založení spo-

lečnosti před 50 lety je naším nejdůležitějším cílem 

zkrátit dobu potřebnou k výrobě a přitom flexibilně 

reagovat na individuální požadavky.

OD RODINNÉ FIRMY K MEZINÁRODNÍMU KONCERNU
VÍCE NEŽ 50 LET ZKUŠENOSTÍ

Zakladatel spolecnosti Max Hauri (dole uprostred) predává spolecnost svému synu Markovi (vedle vpravo), 1986.

HABA Itálie
v Costa di Mezzate

1989

HABA Německo
v Herrenbergu

1991

HABA Rakousko
v Brunn am Gebirge

2008

HABA Aerospace
certifikovaná dle EN 9100

2015

HABA Česká republika
v Brně

2007

Založení společnosti
v Usteru, Švýcarsko

1966
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„V každodenní práci se soustředíme především na přínos pro naše 

zákazníky. Usilujeme o něj důsledným uplatňováním našich firemních 

hodnot, a právě to dělá ze společnosti HABA opravdového partnera 

pro zákazníky, kteří hledají inovativní řešení z oceli a hliníku. Chceme 

obchodní vztahy přetvářet v dlouhodobá a cenná partnerství, která 

přinášejí užitek oběma stranám.“ 

Martin Córdova, výkonný reditel skupiny HABA

FLEXIBILNÍ A RYCHLÁ SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

100% SPOLEHLIVOST (HODNOVĚRNOST)

KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ

MAXIMÁLNÍ DOSTUPNOST

STABILITA (STÁLOST A DŮVĚRA)

Na osvědčenou kvalitu HABA se v současnosti spoléhá více než 7 000 zákazníků. Tato kvalita, ale i spoleh-

livost a dostupnost jsou základem naší dlouhodobé a úspěšné činnosti v celé Evropě. Naší silnou stránkou 

jsou optimální řešení problémů souvisejících s materiály, zpracováním, nákupem a kapacitou. Okolo 200 

zaměstnanců na všech našich pobočkách usilovně pracuje na tom, abychom našim zákazníkům zajistili pře-

devším dlouhodobý obchodní úspěch.  Skupina HABA se v posledních letech díky široké nabídce produktů

i materiálů, rozsáhlému skladu polotovarů o objemu více než 4‘000 tun a vysoce flexibilní kapacitě strojů eta-

blovala jako vedoucí společnost na trhu v oblasti dalšího zpracování ocelových a hliníkových desek. Součástí 

našich služeb je i síť partnerů po celé Evropě.

SKUPINA HABA
SPOLEHLIVÝ PARTNER
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SUROVINY
VYSOKÁ KVALITA A DOMÁCÍ PŮVOD

Díky rozsáhlým skladovým zásobám oceli, nere-

zové oceli, hliníku a speciálních materiálů dle indi-

viduálních potřeb může HABA svým zákazníkům 

zajistit dodávky doslova kdykoliv.

Jako vedoucí společnost na trhu klademe velký důraz 

na bezvadné a prvotřídní suroviny. Proto používáme 

pouze materiály z Evropy a nakupujeme je u před-

ních výrobců. Společnost HABA se v oblasti nákupu 

spoléhá na dlouhodobá partnerství, která vznikla

v průběhu mnoha let.
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ROVNÁNÍ A ŽÍHÁNÍ
PRECIZNÍ A STABILNÍ

HABA pracuje pouze s bezvadnými materiály. Proto 

díly po pečlivé vstupní kontrole precizně vyrovnáme 

ve velkých mechanických lisech. V kombinaci s nás-

ledným tepelným zpracováním tak vzniknou doko-

nale rovné desky – typická známka kvality HABA.

Společnost HABA vyvinula a v průběhu let zdokona-

lila proces žíhání, který na minimum snižuje zbytkové 

napětí materiálu. Díky tomuto zušlechtění dosahu-

jeme vynikající rovnoměrnosti a stability produktu

a významně zlepšujeme jeho zpracovatelnost i pev-

nost tvaru.
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FRÉZOVÁNÍ
VELKÉ ROZMĚRY A VYSOKÁ FLEXIBILITA

Společnost HABA vlastní frézovací hlavu pro 

zpracování hliníku, která s průměrem 3’100 mm 

patří mezi největší zařízení tohoto typu. Umožňuje 

frézování desek s přesností, která je v tomto oboru 

zcela unikátní. Díky širokému výběru portálových 

fréz je možné zpracovat materiály všech rozměrů a v 

jakémkoliv množství.

Dodávky pro další zpracování probíhají s následu-

jícími výchozími a konečnými rozměry:

Ocel:

- max. rozměr zpracování 2’000 × 5’000

- paralelita 0.1 mm s tolerancí 0.2 mm

Hliník:

- max. rozměr zpracování 2’800 × 4’850 mm

- paralelita 0.05 mm s tolerancí 0.1 mm
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BROUŠENÍ
PŘESNOST A EFEKTIVITA

I při broušení je zásadní co nejvyšší přesnost a kvalita 

povrchu.  Polotovary brousíme na nejlepších bruskách 

v osvědčené kvalitě HABA, která povrchům propůjču-

je charakteristický vzhled křížového brusu. V průběhu 

celého procesu materiál optimálně chladíme, aby 

zůstala zachována struktura povrchu a v materiálu 

nevzniklo napětí. U společnosti HABA používáme pro 

každý materiál vhodný brusný segment. Zajistíme tak 

nejvyšší přesnost u tloušťky, paralelismu a rovnosti 

desek a zpracovávaných součástí.

ROZMĚRY

Ocel, nerezová ocel a hliník: max. 3’600 mm

průměr/rozměr rohu nebo 13’000 x 1’000 mm

- Tolerance tloušťky: +/- 0.1 mm

- Paralelita: < 0.05 mm

- Drsnost: < Ra 1.6

Je možná i vyšší přesnost.
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PŘÍŘEZY
NEPŘETRŽITÝ SERVIS

Pro přířezy z oceli a hliníku dle individuálního zadání máme k dispozici zčásti plně automatizovaný strojový 

park. Rozměry dle specifického zadání zákazníka tak můžeme dodat do 24 hodin. Kotoučové pily na tvrdé 

kovy umožňují zpracování materiálu s čistou a přesnou plochou řezu, takže není třeba provádět dodatečné 

úpravy. Hotové díly jsou opatřeny štítky, na vyžádání můžeme provést i odstranění otřepů, kartáčování

a kontrolu plochosti.

ROZMĚRY

Hliník: speciální rozměry až do délky řezu 5’300 mm, tloušťka až 200 mm

Ocel: speciální rozměry až do délky řezu 3’000 mm, tloušťka až 150 mm

SLUŽBY ONLINE

Webový obchod 
hAbA
24 HODIN DENNĚ,
7 DNÍ V TÝDNU.
S generátorem produktů na 

našich webových stránkách 

mohou naši zákazníci sami 

konfigurovat, vypočítat

a jedním kliknutím objednat 

všechny rozměry.
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VÝKRESOVÉ DÍLY
KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO PRODUKTY PŘIPRAVENÉ K INSTALACI

Od výkresu až k hotovému konstrukčnímu dílu připravenému k instalaci – na požádání  přebírá společnost 

HABA plnou odpovědnost za celý proces. Nabízíme nejen technické poradenství a optimalizovanou výrobu 

dílů, ale i tepelné zpracování, povrchovou úpravu a osvědčení jakosti.

Díky síti specialistů etablované za desetiletí spolupráce a interním zpracovatelským kapacitám společnosti 

HABA dodáváme výkresové díly připravené k montáži rychleji než obvykle, a to jak u  jednotlivých dílů, tak

u sérií. Všechny kroky procesu nastavíme tak, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku z hlediska 

kvality, termínů i nákladů.

11



Díky dlouholetým zkušenostem disponuje společ-

nost HABA rozsáhlými znalostmi celého výrobního 

procesu, od surovin až po hotové díly a otestované 

konstrukční soustavy. Společnost HABA dává tyto 

znalosti k dispozici a jako generální dodavatel přebírá 

odpovědnost za kvalitu hotových dílů i za dodržení 

nákladů a termínů. Nezáleží na tom, zda se jedná

o ocel, hliník, nerezovou ocel nebo jiné materiály. Díky 

rozsáhlé síti dodavatelů a partnerů má společnost 

HABA takřka neomezené kapacity.

SVAŘOVANé RÁmY
GENERÁLNÍ DODAVATEL VŠECH KROKŮ VÝROBNÍHO PROCESU
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LETECKÝ PRŮmYSL
CERTIFIKACE A CELOSVĚTOVÁ SÍŤ PARTNERŮ

Společnost HABA se jako zkušený specialista na materiály zabývá i nákupem a logistikou pro letecký průmysl. 

Jako dodavatel přířezů desek a trubek vyrábí HABA hotové díly i celé konstrukční soustavy. Společnost je od 

roku 2015 certifikována pro letecký průmysl dle EN 9100 a díky celosvětové síti dodavatelů může zajistit 

produkty a materiály v souladu se všemi požadovanými normami a standardy – včetně těch, které nejsou

v Evropě k dispozici. Veškeré materiály jsou skladovány a zpracovávány v hale, která byla postavena speciálně 

za účelem práce s materiály pro letecký průmysl, což umožňuje rychlé dodání a 100% zpětnou sledovatelnost.

Díky dlouhodobým zkušenostem se zajišťováním mezinárodních zakázek splňuje společnost HABA všechny 

důležité předpoklady pro rychlé a bezchybné dodání na cílové místo, včetně exportního balení a celních 

formalit.

Skupina HABA je členem následujících organizací:

14



15



SYSTÉM KVALITY

Kvalita je u společnosti HABA víc než jen prázdný 

pojem. Proto systematicky ověřujeme spokojenost 

zákazníků i dodržování termínů. Na vyžádání vysta-

víme zkušební protokoly, certifikace a osvědčení. 

Používané standardizované postupy a kritéria ukazují 

možnosti zlepšení a zajišťují průběžné zlepšování 

procesů.

To platí i pro oblast bezpečnosti, kde jsme zavedli 

speciální ochranné fólie a obaly (HABA-Safe).

Aby se společnost HABA mohla neustále zlepšovat

a reagovat na měnící se podmínky, potřebuje spoleh-

livé a kompetentní zaměstnance. Samozřejmým

a důležitým předpokladem úspěchu skupiny HABA 

jsou školení a dodatečné kvalifikace.

ŘÍZENÍ KVALITY
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Certifikována pro letecký průmysl dle EN 9100
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UDRŽITELNOST
EKOLOGIE I EKONOMIE V SOULADU

ZDRAVÍ

Při zpracování materiálu dochází  ke  znečištění vzduchu. Díky uzavřeným odsávacím zařízením na strojích

i speciálním věžím pro čištění vzduchu čistíme vzduch ve výrobních halách a bez tepelné ztráty jej vracíme do 

prostředí.

SPOTŘEBA ENERGIE

Kromě zpětného získávání tepla ze strojů využívá společnost HABA i solární panely, které vytvářejí velkou část 

potřebné energie.

LIKVIDACE

Olej, chladicí média i veškerý další speciální odpad předáváme specializovaným likvidačním firmám k dalšímu 

zpracování. Kovový odpad z výroby vracíme dle jednotlivých druhů do výrobního procesu surovin prostřednict-

vím speciálních pelet a zhodnocování zbytků. 

CO JE PRO NÁS 
DŮLEŽITÉ

> UZAVŘENÝ CYKLUS

> RECYKLACE MATERIÁLŮ

> ODSÁVÁNÍ U VÝROBNÍCH 

 STROJŮ

> ÚPRAVA VODY

> ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

> ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ

 ENERGIE
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HABA AG
Švýcarsko – Administrativa

HABA s.r.o 
Česká republika

HABA AG
Švýcarsko – Výroba

HABA ServizioPiastre s.r.l.
Itálie

HABA GmbH
Rakousko

HABA PlattenService GmbH
Německo – Administrativa

HABA PlattenService GmbH
Německo – Výroba

KDE NÁS NAJDETE
MEZINÁRODNÍ SÍŤ

Skupina HABA se v posledních 50 letech stala z malé 

rodinné firmy průmyslovým koncernem, který působí 

po celé Evropě. Všechny dceřiné společnosti HABA 

mají nezávislé strojové parky a velké skladové záso-

by, a mohou tak kdykoliv zajistit dodávky i v krátkých 

termínech a dle speciálních požadavků zákazníků.

Díky synergii a úzké spolupráci v rámci skupiny se 

násobí kompetence i odborné znalosti.
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„hAbA – to je 50 let zkušeností a jeden cíl:

zjednodušit práci našim zákazníkům.“
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Další informace o společnosti HABA
a produktech najdete na našich webových stránkách.

ŠVÝCARSKO
hAbA AG - Administrativa
Gewerbestrasse 6
6330 Cham/ZG
Tel. +41 41 748 88 88
info@haba.ch
www.haba.ch

hAbA AG - Produkce
Speckstrasse 19
8330 Pfäffikon / ZH
Tel. +41 44 950 40 00
info@haba.ch
www.haba.ch

NĚmECKO
hAbA PlattenService Gmbh
Einsteinstrasse 7
71083 Herrenberg
Tel. +49 7032 9757 0
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

ITALIEN
HABA ServizioPiastre s.r.l.
Via Emilia, 27/29
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 899 190
info@haba.it
www.haba.it

RAKOUSKO
hAbA Gmbh
IZ NÖ-Süd, Straße 2a,
Objekt M40
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 722 867 488
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

ČESKÁ REPUBLIKA

HABA s.r.o.

Ulice HABA, č.p. 553
696 66 Sudoměřice
Tel. +420 515 225 121
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz


