
A hagyomány és a haladás kombinációja az alapja folyamatos, stabil növekedési statégiánknak. A tapasztalat, szakmai 
kompetencia és az innováció sikerünk receptje. Mindennapi célunk, minőségi termékeket előállítani, melyek az Önök 
produktivitását növelik és fokozzák versenyképességüket. 

Fontos számunkra a folyamatos tapasztalatcsere az ipari és vállalkozói szegmens felhasználóival. Saját HAUPA lerakatok 
gondoskodnak róla Európa szerte, hogy a felhasználók országspecifikus igényeit feltérképezzék. Leányvállalatok és 
vezérképvisletek Európa szerte kiépítettek egy jól szervezett kereskedő partneri hálózatot, hogy ügyfeleinkhez közel kerülve 
folymatosan ki tudjuk őket szolgálni.  

A HAUPA specilalista az alábbi termékcsoportokban
• A kábelszerelés világából
• Bevizsgált VDE szerszámok
• Kínálatunk állandó raktárkészletből

Ebben az évben is sikerült minden temékcsoport területén kínálatunkat tovább bővíteni. Számos újdonság, mint pl. a 
présfogósorozat HUPcompact 100% -osan párhuzamos előtolással és az innovatív kábelbehúzó rendszer CableGo is önre 
várnak. Kiegészítőleg indítottuk el a zsugorcső területet. A HAUPA bitdobozok BitBox+ és FlexBox meggyőzik robosztusságuk, 
funkcionalitásuk és egyben nagyszerű formatervezésük által. Ezen kívül újdonság a programban az összekötő sorkapcsok 
akár 8 kapocshellyel egyerű vezetékek részére. ElectroCombo szerszámkofferünk komplett szerszámkészletet tartalmaz és 
ideális társ villanyszerelők részére. A HAUPA szortiment dobozt tovább fejlesztettük. A műanyag ház fém zárral valamint a kis 
alkatrésztartó doboz ABS műanyagból készült, kitűnnek kiváló stabilitásuk által.

Fedezze fel a átfogó, komplett programunkat, mely bizonyos, hogy az Ön igényeire is kielégítő megoldást kínálnak. 

Az Ön HAUPA csapata

Hans-Udo Paas alapította a HAUPA céget azzal a célkitűzéssel, hogy kiváló minőségű szerszámokat kínáljon a villamos iparban dolgozó szakembereknek.

HAUPA alapító és 
ügyvezető
Hans-Udo Paas

Ügyvezető
Jens-Ole Paas

Nem bölcs dolog valamiért túl sokat fizetni, de még rosszabb túl keveset 
fizetni. Ha túl sokat fizet valamiért, elveszít némi pénzt, de ez minden. 
Ezzel szemben, ha túl keveset fizet valamiért, néha mindent elveszíthet, 
mivel a megvásárolt tárgy a kigondolt feladat elvégzésére nem alkalmas. 
A gazdasági törvény megtiltja, hogy kevés pénzért sok értéket szerezzen. 
Ha az olcsó ajánlatot fogadja el, bizonyos összeg mértékéig számolnia kell 
a rizikóval. Ha Ön ezt teszi, akkor van elegendő pénze, hogy valami jobbat 
is vehessen.

John Ruskin
Angol szociálreformer 1819 – 1900

A HAUPA-Csoport alapját 1961-ben Remscheid-ban hozták létre,  
a német szerszámipar központjában.
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  Minőség

  DIN EN ISO 9001:2000

  A HAUPA termékek az alábbi minősítésekkel rendelkeznek:

Zertifikate PDF

VPA

Germanischer Loyd

DNV

RoHS

Brunel

1996 óta a HAUPA cég a DIN EN ISO 9000 szerint minősített (2003 óta DIN EN ISO 9001).

A teljes minőség iránti elkötelezettség érdekében, a minőségügyi vezetés elhatározta a HAUPA cég ideje korán történő ISO 
9000 szerinti minősíttetését, mely a teljes üzemi munka- és az ellenőrzési folyamatokat vezérli és biztosítja.

Az áru beérkeztétől a kiszállításig minden munkafázis előre meghatározott rend szerint zajlik le.

Minden HAUPA munkatársat rendszeresen továbbképzünk, hogy ezeket a normákat betartsa és aktív javaslatokkal segítse a 
rendszer tökéletesítését.
Speciális, úgynevezett OMB- munkatársaink elemzik a strukturális változtatásokat és beépítik ezeket a szabványokkal  
rögzített rendszerbe. Rövid időközönként ellenőrzésképpen független minőségügyi szakemberek bevonásával auditokat 
tartunk.
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