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Čisticí a 
dezinfekční prostředky 

pro průmyslové 
použití



  > vlastní montáž zařízení

Více než 40 let je společnost HABLA synonymem čistoty. Jako 
dodavatel speciálních čisticích a dezinfekčních prostředků pro 
průmyslové použití máme u svých zákazníků velmi dobrou pověst.        
                                                       Více než 1000 tuzemských a 
mezinárodních podniků se spoléhá na naše know-how a servis, ať se 
jedná o výrobu nápojů, potravin, gastronomii či zpracovatelský 
průmysl. Poskytujeme:

  > inovované výrobky a služby

  > rozsáhlé poradenství a dokonalý servis
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pro průmyslové 
použití

Čistota nese 
jméno Habla



Společnost HABLA byla založena v roce 1964 Antonem a 
Josefem Hablovými, kteří od počátku důsledně sázeli na 
inovované výrobky a dokonalý servis.

Tak vznikl již na počátku 60. let 20. století velmi ceněný 
výrobní program Primusol, který je i v dnešní době pevnou 
oporou trvalých úspěchů společnosti Habla.                              
                                                                   

Dnes v započatém díle  pokračuje již druhá generace rodiny 
Hablů. 

Inovace má u nás 
velkou tradici Čisticí a 

dezinfekční prostředky 
pro průmyslové 

použití



Společnost HABLA vyrábí a dodává své výrobky v Evropě a 
v Asii.
Naše hlavní sídlo v Německu a naše dceřiné společnosti 
v České republice, v Rumunsku a v Číně mají již více než 
1000 zákazníků  z různých výrobních odvětví.

Čistota nemá žádné 
hranice 

Německo: 
Habla-Chemie GmbH
Telefon: +49 9201 9910
E-Mail: info@habla.de 

Rumunsko: 
Havlimex Trading S.R.L.
Telefon: +40 21 3190482 
E-Mail: havlimex@fx.ro Česká republika:

Habla CZ s.r.o.
Telefon: +420 37 7457447
E-Mail: habla@habla.cz 

Čínská lidová republika:
CR-Habla (Dalian) Cleaners 
Co. Ltd.
Telefon: +86 138 42870699 
E-Mail: habla-china@163.com 
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Vedle zajištění kvality věnuje společnost HABLA tradičně 
velkou pozornost ochraně životního prostředí.
Proto dbáme u všech našich výrobků a služeb stále na nejvyšší 
kvalitu a dokonalý servis – ale vždy se zřetelem na ochranu 
životního prostředí.
Přispíváme všemi dostupnými technickými, lidskými a 
finančními prostředky k tomu, abychom chránili naše životní 
prostředí, šetřili přírodní zdroje a minimalizovali odpady. 

Kvalita  s ohledem na 
životní prostředí

  > trvale a důsledně snižujeme dopady na životní 
      prostředí ve všech výrobních fázích

  > minimalizujeme zatížení životního prostředí dodržováním 
      všech platných předpisů a nařízení

  > vlastníme ekologickou certifikaci podle EMAS 
     (Environmental Management and Auditing System)

  > vlastníme DIN EN ISO 1400:2005 
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  > DIN EN ISO 9001:2000

  > DIN EN ISO 14001:2005

  > Ekologická certifikace podle EMAS
    

Společnost Habla se zaměřuje na nejvyšší kvalitu výrobků 
- od vývoje a výroby přes poradenství a projektování až 
k dodání finálního výrobku.
Tohoto cíle dosahujeme pomocí nejmodernějších 
výrobních zařízení, zkušebních přístrojů a díky účinnému 
managementu při zapojení všech dodavatelů a zákazníků. 

Trvalý výkon na 
nejvyšší úrovni 

  > Systém OHRIS pro bezpečnost práce 
      našich zaměstnanců
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  > Systémy odpadového hospodářství 

Společnost Habla poskytuje účinná a cenově dostupná komplexní 
řešení z vlastních zdrojů.

Disponujeme více než 40letými zkušenostmi, známe jako poradci 
celý výrobní proces a máme pro každý požadavek příslušné 
odborníky. 

Řeknete nám jaké máte přání a zbytek převezmeme my:
Od analýzy přes projektování a navržení optimálních výrobků až 
po vyhotovení dokumentace a zaškolení obsluhy. Máme 
k dispozici:

  > Vysoce účinné systémy čištění a dezinfekce 
  > Vlastní montáž zařízení − od dávkovacích zařízení až 
      po centrální zásobování čisticími prostředky, 
      vše z vlastních zdrojů

  > Systémy pro kontrolu kvality a ochranu životního prostředí 

Dokonalé řešení 
čistoty od A do Z Čisticí a 

dezinfekční prostředky 
pro průmyslové 

použití



Obraťte se i Vy 

řešení problematiky čištění 
a dezinfekce 

na společnost
HABLA

v budoucnosti při

Čisticí a 
dezinfekční prostředky 

pro průmyslové 
použití



Nabídka produktů pro 
pivovary 

Varna
Alkalické čištění

NaOH

Aditiv M G A

Základní čištění

NaOH

Cleanexol SPR

Kyselé čištění

Primusol ACID NP 54

Spilka a ležácké sklepy
Alkalické čištění

NaOH

Kyselé čištění

Primusol Sept S4

Primusol Sept OS-E

Primuzon PE 15

STV PS



Nabídka produktů pro 
pivovary

Přetlačné tanky – plnič
Primusol Sept OS-E

Lahvovna
Mazací prostředek HC D 36

Odpěňovač SD 6

Prostředek k zamezení vodního kamene STV PS X

Aditiv PA 8

KEG
Primusol CIP NPR

Primusol Acid NP 54

Ostatní čištění
Místní desinfekce: Hasept Steril

Alkalické pěnové čištění :Foam T19

Kyselé pěnové čištění :Foam ECA

Universální čistící prostředek: Aktiv FR2



Nabídka produktů pro 
pivovary 

        V případě Vašeho zájmu nabízíme doplnění cenových nabídek pro jednotlivé 
produkty. Jsme však schopni a připraveni nabídnout Vám   kompletní 
dodávky našich výrobků pro Váš pivovar za paušální cenu na hektolitr 
vyrobeného piva. 

        Radí Vás navštívíme a projednáme bližší podmínky.

  Kontakty:

  Habla CZ, s.r.o.

  Na Bořích 56

 32600 Plzeň 

 tel./fax 377 444 085

 PhDr. Jaroslav Rubáš 602 536 705

 Bc. Eva Čížková 724 252 055 
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