






Enostavno in

gospodarno.
Nabava s pravim partnerjem.



Enostavno in

gospodarno.
Nabava s pravim partnerjem.



Za naše kupce smo najzanesljivejši partner, 
ki s prilagojeno ponudbo enostavno, hitro 
in varno nudi celovito paleto izdelkov in 
storitev.



Gerald Fitz 
Predsednik uprave
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Vodilni trgovec s 
tehničnimi izdelki 
v Evropi
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Skupina Haberkorn  30 podružnic

Zaposleni

2.200
1.000 v Avstriji

1.200 mednarodno

v 10 državah

Vrednost skladišča



Lastnih delavnic 
za dopolnilne 
storitve

100.000 39 %

100

200.000

20.000

Izdelkov na zalogi
z visoko razpoložljivostjo

Izdelkov v e-trgovini

140 
v pisarnah

60 
na terenu

Aktivnih kupcev

8.000
Naročenih izdelkov dnevno

24-h dostava v 
Avstriji za artikle 
iz zaloge

dopolnilnih storitev

Več kot

Promet preko 
e-poslovanja & 
logističnih rešitev

Celovite storitve

24/7

DIN

Visoka zanesljivost

Haberkorn Avstrija

200 
Svetovalcev 



Haberkorn. 

 
ki razmišlja vnaprej.
Družinsko podjetje,



Haberkorn. 

 
ki razmišlja vnaprej.
Družinsko podjetje,



Delujemo trajnostno.
Iz prepričanja in 
odgovornosti.

23.810 km

160.234 km
+573 %

750 t CO2

–18,5 %

620 t CO2

Poslovna 
potovanja z vlakom 2008

2019

2008

2019Samo pri uporabi službenih vozil 
bi lahko letne emisije CO2 
zmanjšali za 130 ton.

Področja potovanj, poslovnih potovanj in ogljični odtis so bila v letu 2020 in 2021 zaradi 
pandemije boljša kot prejšnja leta.



Stand: 05.12.2019 1/3

Haberkorn Verhaltenskodex (Code of Conduct) für Lieferanten

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Haberkorn Verhaltenskodex für Lieferanten ist ein wichtiger Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstra-
tegie, die auf dem wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern, der bewussten Gestaltung unseres Sorti-
ments und ressourcenschonenden Prozessen beruht.

Indem wir uns in unseren Aktivitäten konsequent an diesen drei Säulen orientieren, schaffen wir - ge-
meinsam mit unseren Lieferanten - einen Mehrwert für Gesellschaft, Lebensraum und das Unternehmen. 
Die systematische Umsetzung und konsequente Einhaltung des Verhaltenskodex betrachten wir als einen 
Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung, den wir gemeinsam mit unseren Lieferanten gehen möchten.

Unser Verhaltenskodex orientiert sich an den UN-Menschenrechtskonventionen, den Konventionen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie den Prinzipien des UN Global Compact. Er definiert unsere 
Anforderungen, die wir an unsere Lieferanten im Bereich der Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt-
schutz und der Integrität stellen.

Wir gehen davon aus, dass Sie als unser Lieferant diese Anforderungen erfüllen und bitten Sie mit der 
Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten die Anerkennung des Haberkorn Verhaltenskodex zu bestä-
tigen.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Gerald Fitz
Vorstandsvorsitzender
Haberkorn Holding AG

Hiermit bestätigen wir die Anerkennung des Haberkorn Verhaltenskodex für Lieferanten als Teil der Ge-
schäftsbeziehungen mit Haberkorn.

_____________________________  ____________________________   ____________________________________
Ort  Datum  Unternehmen

_____________________________  ____________________________   ____________________________________
Name  Funktion  Unterschrift

–35,8 %

Prepričani smo, da gospodarstvo, ki 
je usmerjeno le v rast dobička in rast 
BDP, dolgoročno ne more biti uspešno. 
Trajnostno poslovanje je za nas hkrati 
družbena obveznost in dolgoročna 
zahteva za podjetniški uspeh. Z 
različnimi sprejetimi ukrepi smo 
izboljšali ogljični odtis za več kot 30%. 
Ostalo nadomestimo in tako delujemo 
100 % CO2 nevtralno. 

Proizvodnja fotovoltaičnih 
sistemov 2020: 1.046.190 kWh 
električne energije 

Haberkorn je zmanjšal svoj 
ogljični odtis za 35,8 %.

Glede trajnostnega načina poslovanja 
smo preverili celotno ponudbo in 
z našimi dobavitelji sklenili kodeks 
ravnanja.

2008

2019



Haberkorn včeraj, 
danes in jutri.
V Sloveniji z vami 
že 30 let.

bis 1980 2003

Ustanovitev 
1932

Ustanovitev poslovalnic 
v Avstriji

Začetek internacionalizacije
1992

Prevzem podjetja Ulmer 
(Dornbirn, Avstrija)

2008
Prevzem posla z mazivi 
Shell v Avstriji

Ustanovitev 
Haberkorn Srbija

2009
Ustanovitev 
Haberkorn Poljska

2005

2012
Prevzem vodilnega madžarskega 
podjetja z orodji Fairtool



2015 2018 2019
Prevzem podjetja Ploberger

Prevzem distributerja za 
maziva Shell v Sloveniji

Spremembe v vodstvu 
skupine Haberkorn

Zagon novega popolnoma 
avtomatiziranega logističnega centra

Ustanovitev 
Haberkorn Slovaška

2013

Lastna blagovna znamka

Prevzem podjetja Sahlberg, 
Nemčija

Prevzem podjetja Muehlberger, 
Nemčija

Prevzem podjetja Schloemer, 
Nemčija

2016 2019 2020



Na mestu.
Kjerkoli nas 
potrebujete.





 

Bližje kupcem. V vseh  

branžah.



 

Bližje kupcem. V vseh  

branžah.



Nabava z najvišjo 
učinkovitostjo
v industriji.

Originalna oprema 
Original Equipment Manufacturer – OEM

Haberkorn sledi vaši proizvodnji s 
kakovostnimi izdelki in maksimalno 
varnostjo dostave. Izkušeni strokovnjaki 
vam bodo svetovali pri izbiri izdelka. 
Naše rešitve za upravljanje zagotavljajo 
razpoložljivost neposredno na vaši 
proizvodni liniji.



Vzdrževanje in 
popravila
Maintenance, Repair and Operations – MRO

Za servisiranje in vzdrževanje imamo na zalogi široko 
paleto proizvodov. Paketi storitev in inovativne 
rešitve so usmerjeni h kupcem in naredijo vaše MRO 
naročilo učinkovitejše.



 Naša

zaobljuba  
storitev.



 Naša

zaobljuba  
storitev.



Za vas imamo 
rešitve po meri.

St
or

ite
v

Svetovanje

Izbira



Haberkorn, kot največji tehnični trgovec na nemško govorečem 
območju, oskrbuje kupce iz industrijskih panog z obsežno paleto 
visokokakovostnih izdelkov. Pri Haberkornu na vseh ravneh 
delujemo z najvišjo kakovostjo. Za vse tehnične zadeve imamo 
ustrezno strokovno znanje. Za vprašanja o izdelkih, o naših 
logističnih rešitvah ali paketih storitev po meri, smo na vaši strani 
z ustreznim svetovanjem ter z optimalnimi rešitvami za vaše 
podjetje. Pri poslovanju cenimo poštenost in predanost, zato te 
vrednote usmerjajo naše vsakodnevno delo. 



 Najboljše 

svetovanje.



 Najboljše 

svetovanje.



Z nasveti 
vam stojimo 
ob strani.

St
or
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Svetovanje

Izbira



Pri Haberkornu so vam na voljo strokovnjaki. Naši zaposleni v 
pisarni in na terenu so usposobljeni na svojih strokovnih področjih 
in imajo dolgoletne izkušnje - najboljši predpogoj, da vam pri izbiri 
in uporabi naših izdelkov pravilno svetujejo. 

Svoje strokovno znanje z veseljem delimo tudi z vami na spletu ali 
v tiskani obliki – preko naših digitalnih kanalov ali na klasičen način 
z informativnimi brošurami. 



Nasveti 
strokovnjakov. 

Podpora notranjih in terenskih 
komercialistov

Na voljo najboljši podatki v panogi 

Halbmaske HF-800

Schnittschutzhandschuh

Halbschuh Haix® CONNEXIS®

3. Oktober bis13. Dezember 2019
Arbeitsschutz

Seite 9
Seite 49

Seite 57

Naša ekipa 
svetovalcev

Enostavno tu.



Certifikati in zavzetostArtikli in znanje v naših 
poslovnih enotah
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Največja 

izbira.



Največja 

izbira.



Imamo vse.
Od A do Ž.
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Svetovanje

Izbira



Haberkorn, z obsežno paleto visokokakovostnih izdelkov, oskrbuje 
podjetja v industrijskih panogah. Pri tem nobene tehnične zahteve 
ne pustimo neizpolnjene. In najboljše: zaradi velikih logističnih 
centrov v Wolfurtu in Dunaju, zagotovljena hitra dostava iz 
Avstrije. Na zalogi imamo 100.000 izdelkov, v spletni trgovini 
Haberkorn pa je na voljo 200.000 izdelkov.



Vaša številka ena 
na področju 
zaščite pri delu.

Zaščita za glavo. Zaščita ušes.Zaščita za oči in obraz. Zaščita dihal.

Tehnologija za 
merjenje plina.

Čevlji, škornji in 
dodatna oprema.

Zaščita pred padci.

Zaščita za roke.

Sistemi za zaščito kože. Delovna in zaščitna 
oblačila.
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Svetovanje

Izbira



Industrijske cevi in armature Hidravlične cevi in priključkiPnevmatika

Fluidna tehnika 
za vsako 
aplikacijo



Hidravlični sistemi in komponente Automotiv
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Svetovanje

Izbira



Valjčni ležaji in linearna tehnika Normni elementiPogonski elementi

Pogonski in strojni 
elementi v zanesljivi 
kakovosti.
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Svetovanje

Izbira



Tesnilna tehnika Vijaki, vijačne zveze

Orodja in izdelki 
za vzdrževanje 
za vsako delo.
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Svetovanje

Izbira



Motorna olja za 
osebna in lahka 
tovorna vozila

Motorna olja za tovorna 
vozila, gradbeno in 

kmetijsko mehanizacijo

Olja za menjalnike 
in diferenciale

Izdelki za nego in 
vzdrževanje vozil

Maziva za prehrambeno 
industrijo

Masti

Maziva za industrijo Maziva za 
obdelavo kovin

Edini pogodbeni 
partner za maziva Shell 
v Avstriji in Sloveniji. 

Motorex maziva Ecolinia maziva



Hidravlična 
olja
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za vse potrebe.
Logistične rešitve



za vse potrebe.
Logistične rešitve



Vedno smo vam na 
voljo s storitvami in 
logističnimi rešitvami.
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Svetovanje

Izbira



Haberkorn svoje storitve nenehno prilagaja potrebam kupcev in 
trga. Zdaj je na voljo več kot 100 različnih storitev - od enostavnega 
rezanja cevi do konstrukcije hidravličnega agregata in preračuna 
pogonskega sklopa.

Prav tako se lahko izkažemo z našimi rešitvami za e-poslovanje in 
logistiko. Z našimi izdelki, kot je H-Scale, poenostavimo vašo nabavo 
in s tem bistveno zmanjšamo stroške postopka, poleg tega nudi 
24-urno razpoložljivost izdelkov. Naši strokovnjaki vas bodo z 
veseljem seznanili z uporabo najnovejših tehnologij in individualno 
nadzorovanih procesov.



Konfekcioniranje
cevi

Profesionalne 
storitve z dodano 
vrednostjo.



Korporativno 
oblikovanje-
Delovna oblačila

Mnoge dodatne 
paketne storitve

PassPass Ihre
Werbung

DIN

Ihr Logo

Virtual
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Svetovanje

Izbira



Zmanjševanje 
kompleksnosti

Zmanjševanje stroškov administracije

shop.haberkorn.si Uvoz košarice 
v E-trgovini

Elektronski
katalogi

Elektronska izmenjava 
podatkov

Trije vzvodi 
za lažjo nabavo.



Zagotavljanje dobave
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Svetovanje

Izbira



Sistematično 
naročanje. 
Haberkorn logistične 
rešitve.

Barcode katalog

H-Shelf 
Kanban regal

H-Level
Senzor nivoja tekočine

H-Scan skener

H-Rent 
omara za najem orodja



Haberkorn spletna trgovina

H-Save avtomat za izdajo 
artiklov z omaro H-Sidebox

H-Scale 
Omara s tehtalnimi celicami

H-Box  
RFID sistem naročanja

H-Store  
Omara za izdajo artiklov
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Svetovanje

Izbira



Haberkorn d.o.o. Slovenija 
www.haberkorn.si

7/
20

22


