
Megbízható
Svájci, osztrák, olasz és magyar gyártók ter-
mékei, melyek több mint 10 éve bizonyítot-
tak Magyarországon, és a mai napig problé-
ma mentesen működnek.

Kiváló minőség
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Célunk, hogy rendszerünket a minőségi ter-
mékek palett ájának legfelső fokára emeljük.
Ennek alapvető követelménye a Nemzetközi 
és Magyar minősítés mellyel, minden ter-
mékünk rendelkezik. 

Szerelőbarát
Könnyen és gyorsan szerelhető az egyedi 
műszaki megoldások miatt . (Pl. 2” tagosít-
ható FAR osztógyűjtő). Víz, fűtésszerelés 
esetén az osztó-gyűjtőig minden feladatra 
alkalmazható. (Pl. Radiátoros fűtés és pad-
lófűtés, falfűtés, vízszerelés stb...) Mi rend-
szerben gondolkozunk, és Ön?

Rendszergarancia
HAKA cső, IPA Pressz fi tti  ng és Vogel & 
Noot radiátorok együtt es alkalmazása 
esetén a teljesített  garanciális feltétt elek 
mellet 10 év garancia.

Az árérték arányosság

Miért a HAKA csőrendszer?

Alumíniumbetétes Csőrendszer
„hogy nyugodtan alhasson!”

5 érv 5 elem (HAKA, FAR, EFFEBI, VOGEL&NOOT, (HERZ-IPA)

www.haka.hu
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Víz Fűtés

Termékeinket minőségükhöz képest meg-
próbáljuk minden felhasználó felé elérhe-
tővé tenni.



„Megbízható svájci minőség!”
Tervezőjénél keresse tervezési segédletünket!

www.haka.hu  •  E-mail: info@haka.hu

„Hazai termék – Európai minőség!” 10 év garancia a HAKA csőrendszerrel szerelve! 
(A teljesített  garanciális feltételek esetén.)

5000 db-os állandó raktárkészlett el
várjuk régi és új partnereinket,
kecskeméti  és budapesti 
telephelyünkön egyaránt.

Magyarországon a Vogel&Noot
radiátorgyár 3 + 3 év helyet 3 + 7 év garan-
ciát biztosít minden HakaGerodur 
rendszerrel szerelt radiátorra!

10 év rendszer garancia!
(A teljesített  garanciális feltételek esetén)

A Vogel & Noot Hőtechnika Kft . egyike Európa vezető, márkás fűtőtesteket gyártó cégeinek. Radiátoraik briliáns designnal egyesí-
ti k a legmagasabb technikai igényességet. Valamennyi radiátoruk – melyet a legkülönbözőbb, speciális területeken történő alkal-
mazásra terveztünk –, elismerést arat meggyőző technikai sajátossága és briliáns designja révén. A lapos, aszimmetrikus vízcsatorna 
vezetés biztosítja a gyors szabályozhatóságot alacsony vízszükséglet mellett . Az intelligens rendszernek köszönhetően alacsony üze-
mi hőmérséklet mellett  is elérhető a legmagasabb fűtőteljesítmény,  amely a kellemes érzetet takarékos energiafelhasználás mel-
lett  biztosítja. Minden lehetőségre számítva, a radiátoraink mind az egycsöves, mind pedig a kétcsöves üzemeltetésre alkalmasak.
A forradalmi középcsatlakozású technológiának köszönhetően, opti mális tervezési- és döntési szabadságot biztosítunk Önnek az utolsó 
pillanati g. Ezzel a megoldással a Vogel & Noot Hőtechnika Kft . új mérföldkövet helyezett  el az európai radiátor-piacon. Valamennyi ORNIS 
radiátor a RAL -rendszerben bevizsgált termék. Ezzel olyan minőségi színvonalat biztosítunk Önnek, amely messze a szabványok fölötti  . 
A precíz forrasztás, a magas színvonalú merítő-alapozás, s végül a színek felhordásának módja évekre opti mális biztonságot jelent.

„Megbízható svájci minőség!”

Ivóvíz

Fűtés

Padlófűtés

Falhűtés/Fűtés

Geotermikus rendszer

KPE csövek

Ötrétegű alumíniumbetétes csőrendszer ivóvíz –fűtés – falfűtés/hűtés – és 
padlófűtés szereléshez. A csöveket 10x1,3-es mérett ől 63x4,5-ös méreti g 
gyártják. 10x1,3-tõl 32x3-ig tekercses kivitelben, míg ennél nagyobb mére-
teket 5 fm-es szálakban vásárolhatják meg. Abszolút oxigén diff úziómentes, 
tompán lézerhegesztett  alumíniumcső 0,2 mm és 0,4 mm alumínium betét-
tel, könnyen hajlítható. Megbízható svájci minőség. A HAKA csőrendszerhez 
csatlakoztatható idomokat a HERZ GmbH. leányvállalata az IPA Produkti ons- 
und Vertriebsges. G.m.b.H. gyártja. 
DVGW engedély. Száma: DW-8501BN0454 
Teljes körű ÉMI-engedély. 
Száma: A-400/ 2003
Ivóvízengedély. Száma: OTH-296/2004

Víz Fűtés
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Az IPA press idom, HERZ termék.
Az idomra szállítói megfelelőségi, és
garanciavállalási nyilatkozat van. 
ÉMI engedély az idomra 
(Száma: A-1163/2000). Ivóvízengedély az idomra
(Száma: OTH-17-17/2005).
• 10 év gyári garancia az idomra.
• Cinkkióldodás-mentes idomok.
(minden idom tartalmazza a CR jelzést.)
• Nincs külön szilikon-gyűrű a press
idomokban.
• Teljes külső felületen présel.
• Minden idom sárgarézből készül.
• A présgyűrű rozsdamentes acélból
készül.
• TH pofával préselhető!
Az egyik legelterjett eb prés kontúr 
Magyarországon.

Osztó-Gyűjtő rendszer
A FAR egy dinamikus és technológiailag is fejlett  cég. Az épületgépészek stábja által 

fenntartott  cég képes a piac legmagasabb követelményeit megelőzni és kielégíteni.

A gyártási osztály fejlett  gépekkel felszerelt, amelyek biztosítják valamennyi árucikk 

kifogástalan funkcionalitását, így a FAR teljes mértékben megfelel a vásárlók elvárása-

inak. A FAR fő jellemzője termékeinek magas színvonala, amely a szigorú ellenőrzések-

nek köszönhető. A FAR folyamatos fejlődése, a hazai és külföldi elismerés, visszaigazo-

lása a szervezett  és intelligens cégvezetésnek.

TH Kontúrral 
préselhető

Víz Fűtés

HERZ
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A minőség a különbség!
A kezdetektől az EFFEBI célja volt, hogy jó minőségű termékeket kínáljon. Az évek során számos szabadalmat fejlesztett ek ki, hosszú 
tradícióknak megfelelően, felismerve a problémás kérdéseket, és jó minőségű árut biztosítva ezzel. Több mint 50 bevizsgálása van, 
több mint 20 különböző országban, igazolva ezzel a termékek minőségét, megfelelve az előírásoknak minden területen. Köztük van a 
TMB, és az ÉMI engedély is, mely magában foglalja az ORION, ASTER, MANIFOLD, az AIRY, az INCAS, a VIVA, a TOTAL, és az ATLANTIS 
termékek megfelelőségét.

AsterOrion
Alkalmazható: Ipari és lakásfűtéseknél, vizes berendezéseknél, 
hidraulikákban és pneumati kákban és a mezőgazdaságban.

Alkalmazható: Ipari és lakásfűtéseknél, vizes berendezéseknél,
hidraulikákban és pneumati kákban és a mezőgazdaságban.

Airy

Space
Egyedülálló kivitel! „Szerelőbarát” golyóscsap.
Alkalmazható: Ipari és lakásfűtéseknél, illetve vizes berendezé-
seknél.

Alkalmazható: Gázszerelésre, ipari és lakásfűtéseknél, illetve
vizes berendezéseknél.

Fagytalanító golyós vízfőcsap. Alkalmazható: KPE csőrendszerek csatlakoztatására.

Atlanti s
Alkalmazható: Elzáró és szabályzószelepként, széleskörűen
alkalmazható vegyi-, petrolkémiai-, és acéliparban, fűtéshez, 
légkondícionáláshoz, gázhoz
és szénhidrogénekhez.

KPE csatlakozók

Alkalmazható: Élelmiszeriparban, kémiai termékeknél, gázsze-
relésre, vákumra, ipari és vizes berendezéseknél, gőzre (195°C). 
Speciális karimaközi golyóscsap!
relésre, vákumra, ipari és vizes berendezéseknél, gőzre (195°C). 
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Az Ön kereskedője:

SZERELŐK  LAPJA
Víz Fűtés

Venus

Moon

Mérett artománya: 
1/2”-tól 2”-ig.
Típusai: 
BB, KB fi x, KB hollanderes

Mérett artománya: 
1/4”-től 4”-ig.
Típusai: 
BB, KB fi x, KB hollanderes,
Sarok hollanderes

Mérett artománya: 
1/2”-tól 1”-ig.
Típusai: 
Sarok hollanderes
jobbos és balos kivitelben 
kék és piros karral

Alkalmazható: sűrített  levegős szerelvényeknél és vízellátásnál.

Mérett artománya: 
1/4”-től 2”-ig.

Mérett artománya: 
6/4”-től 24”-ig.
(40-től 600-ig)

Mérett artománya: 
DN 15-től DN 100-ig

Mérett artománya:  20-tól 63-ig

Mérett artománya: 1/4”-től 4”-ig.

1103 Budapest, Gyömrői út 76. Tel/fax.: 1/433-1450, 433-1459
6000 Kecskemét, Ceglédi út 38. Tel/fax.: 76/501-460, 501-469

A Haka termékek magyarországi forgalmazójának elérhetőségei:
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