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САМО КОЙТО ИМА ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ 
НЕЩАТА, МОЖЕ ДА БЛЕСНЕ В ДЕТАЙЛА

 4 Битова техника

 6 Водоснабдяване и канализация / промишленост

 8 Турбини

 10 Техника за басейни

 12 Смесваща/инжекционна техника

 14 Сервизно обслужване

Иновативни и сигурни решения за помпи, турбини и инжекционни системи
От десетилетия Haeny AG е понятие за помпена и системна техника във водоснабдяването и отвеждането на 
канализационни води в комуналната и промишлената сфера. Нашето Know-how е водещо както в сградните 
системи, така и в техниката за плувни басейни и води до убедителни и безспорни резултати. Предлагайки 
иновативни решения за турбини, Haeny AG създава възможност във времената на енергийна криза за по-
ефективното използуване на силата на водата. И накрая, но не и по важност, ние принадлежим към водещите 
производители на инжекционни системи. 

Върхово качество повече от пет поколения
От своето основаване от Eduard Häny-Pfister през 1875 година Hany AG е семейна фирма. Днес фирмата 
се ръководи от пето поколение на фамилията и дава работа на 190 сътрудника. С времето фирмата се е 
преобразувала от производител на помпи до предлагаща системни решения компания. Като доставчик на 
глобално ниво ние можем да предложим на нашите клиенти съответно най-доброто решение за специфичните 
им нужди. Затова и продължаваме да произвеждаме в Jona помпи за специални изисквания и със специални 
предназначения.

Вашият партньор за работа и намиране на решения
Посредством иновативно мислене и действие, както и благодарение на нашата компетентност, ние можем да 
Ви предложим консултациии, оптимално решение за производство и сервизно обслужване производствена 
гама. Всичко от един доставчик, надеждно, съобразно конкретните условия и сигурно.

Собствени продукти
• Канализационни помпи • Смесващи и инжекционни съоръжения обратно налягане
• Помпи за производството на хартия • Турбини - Пелтон с или без

Ние искаме не да изпълним Вашите очаквания, а да ги надминем - 
и да Ви ентусиазираме.

Fritz Jäckli
Президент на УС

Mark Nägeli
CEO



СГРАДНО СТРОЙТЕЛСТВО

Оригиналните тех-
нологии в сград-
ното стройтелство 
позволяват всичко 
да тече

Консултация, анализ, проектиране и монтаж
Навсякъде, където в сгардното стройтелство се транспортира, управлява и регулира 
вода Haeny е подходящият партньор. Независимо дали във функцията си на консултант 
или изпълнител.

Проектанти, инвеститори и изпълнители се използват нашате познания за избора 
на правилната система или продукт. Нашите специалисти работят с най-модерните 
програми за изчисление и ще намерят най-доброто решение за вашия проблем.

За сградното стройтелство Haeny предлага:
• Анализ, консултация и изпълнение във всички сфери на сградното стройтелство
• Водни системи и компоненти за пренос на питейна вода, вода за отопление и 

охлаждане, индустриални и дъждовни води
• Системи за и компоненти за дренаж и отвеждане на канализационните води

С Haeny нашите клиенти имат следните предимства:
• Ефикасна и оптимално функционираща система 
• Минимални експлоатационни разходи и сигурни съоръжения 
• Голяма гъвкавост благодарение на кратките срокове на доставка 
• Високата компетентност на доставчика

Индивидуалност, ефективност, функционалност и ком-
форт за потребителя – същността на нашите решения.



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ /  ПРОМИШЛЕНОСТ

Водата е животвор-
ната връзка на вся-
ка общност

Оптимални концепции за индивидуално проектирани системи
Със своята сложност и комплексност, общинските и промишлени проекти са винаги 
предизвикателство за нашите инженери. От решаващо значение е оптималната конфигурация 
на системата, дали при водоснабдяване с питейна вода или при отвеждането на канализационни 
води. Индивидуално проектираните системи се разработват и оптимират съвместно с Вас. 

За ВиК и промишлеността Хени предлага:
• Обстойни консултации и услуги
• Индивидуални решения
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
• Спринклерни инсталации и системи за намаляване на хидравличния удар
• Помпени станции за питейна, дренажна и канализационна вода доведена до Пречиствателаната 

станция

С Хени нашите клиенти имат следните предимства:
• Висока ефективност и качество на изпълнение, вследствие на богатия ни опит 
• Компетентна консултация и ясни отговорности
• Сигурност посредством обстойни изчисления на хидравлични удари
• Ефективни решения благодарение на специално подбрани съоръжения
• По-ниски разходи за експлоатация

Познанието е нашият източник за оптимизиране на водния 
цикъл за общините и фирмите.



Т У Р Б И Н И

Енергията от 
възобновяеми из-
точници е символ 
на времето

Използва се целия потенциал с Hany-Powerline
Питейните и канализацинните води притежават голям и все още недостатъчно използван 
енергиен потенциал. Посредством иновативни технологии, той може да се използва 
целесъобразно в екологичен и икономически аспект. Нашата цел е да се постигне 
възможно най-доброто общо решение за оптимално производство на електроенергия. 
Съобразявайки се с бързото рефинансиране и допълнителната икономическа изгода.

Турбинната техника на Хени предлага:
• Решения, съобразени с конкретните условия 
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
• Турбини на Пелтон с обратно налягане
• Турбини на Пелтон
• Работещи на обратен ход помпени турбини

С Хени нашите клиенти имат следните предимства:
• Производство на ел.енергия от питейни и канализационни води
• Готови системи и продукти за малки ВЕЦ-ове
• Продукти с високо качество
• Иновативни системи с дълъг срок на експлоатация
• Много висок коефициент на полезно действие

С добиване на енергия от питейни и отпадни води до-
принасяме за напредъка на екологичното производство 
на електроенергия.



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БАСЕЙНИ

Фантастичните во-
дни светове обеща-
ват високо качество 
на живот

Безкомпромисно удоволствие от къпането
При проектирането се съобразяваме с най-съвременните строително-физични постижения, 
съобразени с времето - техники за икономия на енергия и обработка на водата. Изискванията, 
следвайки природата са много разнообразни. Пътят към целта и тук минава през тясно 
сътрудничество и съобразяване с особеностите на обекта и разполагаемия бюджет.

Техниката за оборудване на басейни на Хени предлага:
• Ексклузивни частни басейни
• Фонтани, водни ефекти
• Инсталации за създаване на обратно течение, масажни душове
• Сервизно обслужване

С Хени нашите клиенти имат следните предимства:
• Консултация, проектиране и реализация от един доставчик
• Договори за ремонт и поддръжка
• Дежурно обслужване в случай на авария и повреди
• Възможност за купуване на химикали за обработка на водата от интернет

Нашите иновативни проекти гарантират перфектни басейни 
с най-добро качество на водата.



Най-съвременни 
методи гарантират 
голяма сигурност

СМЕСИТЕЛНА И
ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА

Надеждни системи и съоръжения
В световен мащаб, ние сме партньори за най-съвременни смесителни и инжекционни 
технологии. Работим навсякъде, където трябва да се изпълнява укрепване на земната 
основа на строителни съоръжения, на скални маси, както и анкериращи системи, или 
където трябва да се запечатват тунели.

Смесителната и инжекционна техника на Haeny предлага решения за:
• Подобряване на почвата: инжектиране с маншетни тръби, методи на укрепване на 

почвите, инжекционни завеси
• Тунелно строителство: инжектиране за заздравяване и запечатване на земната 

основа, тръбни инжекционни екрани, за запълване с разтвор, контактно инжектиране
• Анкериране: анкериране в почви и скали, заздравяване на почвата, пробивни анкери
• Безизкопно строителство: прокарване на тръби, изграждане на микротунели, насочено 

сондиране
• Специално ниско строителство: изграждане на шлицови и шпунтови стени, пилотно 

фундиране
• Напрегнат стоманобетон : инжектиране на кабелни канали

С Хени нашите клиенти имат следните предимства:
• Индивидуални, най-икономични системни конфигурации
• Компетентни консултации и голяма гъвкавост
• Висока износоустойчивост и ниски разходи за поддръжка
• Продукти с високо качество и лесно обслужване

При укрепване, хидроизолации и анкериране не допус-
каме компромиси.



СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Различни сфери, 
една философия, 
да убеждаваме с 
компетентност и 
близост до клиента

Постоянна готовност за сервизно обслужване
Ние правим всичко възможно Вашата система от голямото съоръжение до най-малкия компонент 
да функционират безупречно. Ревизиите на новите продукти ги извършваме в завода, частични 
ревизии на място. С най-съвременна измервателна и аналитична техника преценяваме 
състоянието на Вашето съоръжение на място, за да бъдат диагностицирани своевремено 
евентуални повреди. Благодарение на плътната мрежа от сервизи в Швейцария ние можем да 
Ви гарантираме бърза реакция и къси разстояния за изминаване от сервизните екипи.

С Хени нашите клиенти имат следните предимства:
• Консултация при всички оферти за сервиз и поддръжка
• Възможност да се направи дистанционна диагностика от вътрешния сервиз на фирмата
• Договори за ремонт и поддръжка
• Плътна сервизна мрежа за извършване на ремонти и ревизии
• Сервиз за резервни части и инсталации
• Оптимирани експлоатационни разходи посредством проактивна поддръжка
• Сервизна служба за аварийни случаи и повреди 365 дни в годината

Ако обслужването е наред от консултацията до поддръжка-
та, то Вие работите с Хени.


