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H.A.S Climatisation to rodzinna firma założona w 
2005 r. we francuskiej miejscowości La Chevroliere 
zlokalizowanej na południe od Nantes. Specjalizuje 
się ona w produkcji i utrzymaniu klimatyzacyjnych 
rękawów tekstylnych.

Dzięki profesjonalnemu i kompetentnemu 
personelowi H.A.S projektuje i produkuje rękawy 
nawiewne i wywiewne, dopasowane do potrzeb 
klienta.

H.A.S jest liderem we Francji w zakresie konserwacji 
rękawów tekstylnych. Nasz personel złożony z 
ekspertów zajmuje się czyszczeniem, dbaniem o 
sterylność i naprawą rękawów.

Created in 2005, H.A.S is a family business located 

near Nantes, west of France. The company is specia-

lized in manufacturing and maintaining textile ducts. 

Thanks to a professional and qualified team, H.A.S 

designs and manufactures tailor-made textile ducts. 

H.A.S is the leader in France concerning the mainte-

nance of the ducts.

Our team of experts clean, sanitize and repair textile 

ducts from any industry.

> NASZA HISTORIA > NASZE WARTOŚCI

> OUR VALUES> OUR HISTORY

WIEDZA FACHOWA
Firma H.A.S przykłada dużą wagę do wiedzy
fachowej i pogłębia ją, co wyróżnia firmę na tle
konkurencji.

JAKOŚĆ
Firma H.A.S dba o jakość swoich produktów i
świadczonych usług, a także o relacje z klientami.

INNOWACJE
Nasz personel zawsze chętnie szuka nowych
rozwiązań.

ZAUFANIE
Naszymi priorytetami są transparentne relacje z
klientami i realizacja wspólnych celów.

Identyfikacja 
Identification
Personel firmy H.A.S opracował metodę identyfikacji i 
opisów rękawów tekstylnych. Dzięki temu montaż rękawów 
w miejscu ich instalacji jest znacznie uproszczony.

H.A.S has created a method to identify the textile ducts. 
Reading the reference of a duct at the production site is 
facilitated.

Projektowanie i produkcja 
Designing & manufacturing
Nasze biuro badawcze jest w stanie zaprojektować lub zmodyfi-
kować Twoją instalację, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby. Dopa-
sujemy ją do panujących warunków i istniejących ograniczeń i 
zapewnimy Ci jednorodną wentylację najwyższej jakości.

Our design office can create or modify your duct network tailored 
to your facilities and its constraints in order to offer you a high 
quality and homogeneous ventilation.

Utrzymanie Twojej instalacji 
Maintenance of your networks
Firma H.A.S opracowała własne procedury czyszczenia instalacji, 
w których bierze się pod uwagę środowisko i specyficzne 
warunki działania. Nasz personel zadba więc o czyszczenie, 
sterylność i naprawę Twoich rękawów.

H.A.S has defined its own cleaning processes, taking into 
account the environment and the specific functioning conditions. 
Our team cleans, sanitizes and repairs your ducts.

Logistyka 
Logistics
Możemy zająć się transportem, demontażem, po-
nownym montażem lub instalacją Twojego systemu.

We can provide the transport, the dismantling, 
the reassembly and the installation of your network.

KNOW-HOW
H.A.S safeguards and perpetuates the
unique expertise which distinguishes us
from our competitors. 

QUALITY
H.A.S is committed to the high quality
of its products, services and relationships
with its clients.

INNOVATION
Our team is constantly on the watch in
order to find new solutions.

TRUST
Our priorities are transparency relationships
with our clients and the sharing of goals.

Badania przepływu powietrza 
Airflow study
Nasi technicy analizują przepływ powietrza za pomocą 
elektronicznych urządzeń, które codziennie są precy-
zyjnie kalibrowane. Celem jest obiektywna, zgodna 
z faktycznym stanem ocena przepływu powietrza 
w instalacjach oraz zidentyfikowanie potencjalnych 
newralgicznych punktów.

Our technicians analyze the airflow using extremely precise 
electronic measuring instruments calibrated each year. 
The goal is to objectively observe the airflow performances 
of the equipment and determine the potential focuses.

Analiza 
mikrobiologiczna 
Microbiological analysis
Jest ona niezbędna, aby zadbać o dobry rezultat prac 
konserwacyjnych w systemach rękawów 
wentylacyjnych. Analizy potwierdzone są certyfikatem 
z laboratorium
akredytowanego przez COFRAC.

It is essential to guarantee the outcome of the maintenance 
service for a duct network. These analyses are certified by 
an accredited laboratory. 

Z ZASTOSOWANIEM 
RĘKAWÓW 
TEKSTYLNYCH

NASZE 
DOŚWIADCZENIE 
JEST GWARANCJĄ 
ZAPEWNIENIA 
KOMPLEKSOWEJ 
OBSŁUGI


	Plaquette HAS_POLISH V.2-1
	Plaquette HAS_POLISH V.2



