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HAP Armatura Sp. z o.o. to polska
rodzinna firma prężnie działającą na
rynku lubelskim i podkarpackim już od
30 lat. Naszym celem jest świadczenie
najwyższej jakości usług w zakresie doboru
i sprzedaży produktów z techniki grzewczej,
sanitarnej, sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wentylacji i rekuperacji.
Dlatego coraz to stawiamy sobie nowe
wyzwania podnoszenia standardu współpracy
naszym klientom, partnerom biznesowym

czy pracownikom. Dążymy do budowania
trwałych relacji, bo dzięki nim wiemy jakie
potrzeby mają nasi Klienci, a to pozwala
nam na szybką reakcję i ich zaspokojenie.
Wykwalifikowana kadra i wieloletnie
doświadczenie to atuty dzięki którym
fachowość, solidność i odpowiedzialność
to cechy bardzo dobrze nam znane. A
ugruntowana pozycja na rynku sprawia,
że współpraca z nami jest bezpieczna i
nastawiona na długoterminowość.

1991

1996

2000

2004

Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej.
Pierwsza nazwa firmy to Hurtownia Armatury
Przemysłowej s.c. z siedzibą w Lublinie przy
ul. Diamentowej 2.

Zmiana siedziby firmy na Zemborzycka 53t.

Otwarcie oddziału w Zamościu ul. Peowiaków 68.
Otwarcie oddziału w Chełmie ul. Okszowska 39.
Przekształcenie spółki cywilnej w Hurtownia Armatury
Przemysłowej sp. z o.o. i rozpoczęcie używania
skrótu: HAP Armatura sp. z o.o.

Otwarcie drugiego punktu w Lublinie przy ul. Lucyny
Herc 10.

1998

Otwarcie oddziału w Puławach.
Zakup nieruchomości w Zamościu na siedzibę
oddziału i rozpoczęcie budowy siedziby.

2003

Przystąpienie do Grupy Handlowej Sangroup sp. z o.o.

Przeniesienie siedziby firmy z ul. Zemborzyckiej na
ul. Lucyny Herc 10.
Otwarcie oddziału w Białej Podlaskiej.

2006

2009

2015

1994

Przeniesienie oddziału w Zamościu do nowo
wybudowanego budynku magazynowo- handlowego
przy ul. Kilińskiego 84.

Przystąpienie do grupy Handlowej SBS Sp. z o.o.
Oddanie do użytku nowej hali magazynowej w
Lublinie.

Otwarcie oddziału w Stalowej Woli.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań
informatycznych w pracy magazynów.

2005

2007

2012

Otworzenie nowego oddziału w Rzeszowie.
Otworzenie nowego oddziału w Lubaczowie.

2019

www.hap.pl
www.hap.pl
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Nasza misja
Wychodzimy z założenia że praca powinna być
przyjemnością. Dlatego wszystko co robimy,
służy temu aby poprzez wsparcie wiedzą i
doświadczeniem, a także szybkie i rzetelne
realizacje zamówień codziennie ułatwiać pracę
setkom Instalatorów. Na pierwszym miejscu
stawiamy ich potrzeby i z całych sił dążymy do ich
zaspokojenia.

Nasza praca nie kończy się wraz ze sprzedażą
produktu, nasza praca kończy się wraz z
zadowoleniem naszego Klienta.
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To u nas znajdziesz!
S z e ro k i w y b ó r, n i e o g r a n i c z o ny a s o r t y m e n t .

Dzięki współpracy z blisko 150
producentami zarówno krajowymi jak i
zagranicznymi w naszej stałej ofercie
znajduje się ponad 11000 produktów.
Posiadamy dostęp do ponad 300 000
produktów, które sprawnie i szybko
możemy sprowadzić pod indywidualne
zamówienie.

Oferujemy nieograniczony asortyment:
– zewnętrznych sieci i przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych,
– armatury przemysłowej,
– armatury instalacji wodnych i
sanitarnych w budynkach,
– armatury instalacji centralnego
ogrzewania,
– wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji.

300 000
Dostęp do produktów

150
Producentów

www.hap.pl
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Tu się mieścimy!
Posiadamy główną hurtownię mieszczącą się w Lublinie i 7 oddziałów
terenowych w Chełmie, Zamościu, Puławach, Białej Podlaskiej,
Lubaczowie, Stalowej Woli i Rzeszowie.

Lublin
ul. Anny Walentynowicz 2
Chełm
ul. Okszowska 39
Puławy
ul. Lubelska 55
Zamość
ul. Kilińskiego 84
Biała Podlaska
ul. Brzeska 111 AB
Stalowa Wola
ul. Niezłomnych 33
Rzeszów
ul. Boya Żeleńskiego 27
Lubaczów
ul. Adama Mickiewicza 105
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Jesteśmy ECO!
Stawiamy na rozwiązania ekologiczne.

Nie tylko
zachęcamy
do zakupu, ale
także dajemy
przykład.

Posiadamy dedykowaną
rozwiązaniom ekologicznym stronę
www.fotowoltaika.hap.pl. Strona
jest cennym źródłem informacji
na temat fotowoltaiki. Jednym z
jej elementów jest KALKULATOR
umożliwiający samodzielne
oszacowanie instalacji.
Od zeszłego roku nie tylko
zachęcamy do zakupu, ale także
dajemy przykład. Postawiliśmy na
ECO inwestycję i na naszym dachu
zainstalowaliśmy 147 modułów MWT
o mocy 340 Wp każdy, co daje aż
49,98 kWp.

W swojej ofercie posiadamy
panele fotowoltaiczne i mocno
zachęcamy do inwestowania w
takie rozwiązania, jest to ukłon
przede wszystkim w stronę
planety i źródeł odnawialnych.
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fotowoltaika.hap.pl

7
Magazynów

5 000 m2
Powierzchni magazynowej

Gdzie to wszystko
mieścimy?
Dysponujemy siedmioma magazynami o łącznej powierzchni ponad 5000 m2, dzięki czemu
posiadamy wysokie stany magazynowe, a zamówienia realizujemy szybko i sprawnie.
W HAP Armatura stosujemy jeden system obsługi wszystkich 7 magazynów. W każdej chwili jesteśmy w
stanie odpowiedzieć na pytanie o dowolny asortyment z naszej oferty. Nasi stali kontrahenci mają dostęp
do platformy internetowej, gdzie przez całą dobę mają wgląd w ofertę handlową i mogą realizować zakupy
w dogodnym dla siebie momencie.
www.hap.pl
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Współpracujemy
z najlepszymi.

Nasza współpraca z blisko 150
dostawcami pozwala nam na
posiadanie bardzo bogatej i
różnorodnej oferty.
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www.hap.pl
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Zespół profesjonalistów
Perfekcjonizm w każdym detalu.

Dzięki takiej postawie,
dzisiaj poszczycić się
możemy profesjonalizmem
i zaangażowaniem naszych
pracowników.

Hap Armatura
to przede
wszystkim
ludzie i dobrze
wyszkolona
kadra.

Od samego początku ważne
dla nas było zapewnienie
pracownikom dobrej atmosfery,
korzystnych warunków i
satysfakcji z codziennych
obowiązków.
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Cykliczne programy szkoleniowe
w których uczestniczą pozwalają
im zwiększać swoją wiedzę i
być na bieżąco z nowościami
wchodzącymi na rynek, co czyni
ich wysoko wykwalifikowanymi
doświadczonymi konsultantami,
inżynierami oraz technikami.
Współpracując z nami będziesz
mógł liczyć na fachową pomoc.
Korzystając z aktualnej wiedzy
i trendów pomożemy Ci dobrać
produkty najlepiej spełniające
Twoje indywidualne potrzeby.
Stawiamy sobie rygorystyczne
wymagania w zakresie norm
obsługi Klienta i organizacji
logistycznej dostaw. Doceniają
to nasi Klienci oraz niezależne
instytucje certyfikujące.

Dzielimy się wiedzą!
Szkolenia i spotkania z producentami.

Oprócz indywidualnego doradztwa ze
strony naszych pracowników, nasi stali
Klienci mają możliwość skorzystania
z cyklicznych szkoleń produktowych
i spotkań z producentami od których
zaczerpnąć można specjalistycznej wiedzy.
Organizujemy zarówno Dni Otwarte, gdzie
spotkać się można z licznymi producentami w
jednym miejscu, jak i wyjazdy szkoleniowe do
poszczególnych producentów którzy chętnie
dzielą się nowinkami.
Na naszym Facebooku HAP Armatura Grupa
SBS cyklicznie publikujemy najbardziej
przydatne informacje w formie krótkich
wskazówek: jak rozmawiać z Klientem,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a
także informacje o najnowszych promocjach i
wydarzeniach.

facebook.com/haparmatura

www.hap.pl
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HAPPRO.pl
P r o g r a m l o j a l n o ś c i o w y.

Nasi stali Klienci posiadają liczne przywileje,
jednym z nich jest możliwość dołączenia do
programu HAP dla PROfesjonalistów, gdzie za
zakupy w Hurtowni HAP Armatura premiowani
są punktami, które później wymieniać mogą na
atrakcyjne nagrody. Za każde wydane 100 zł
netto otrzymują, aż 18 pkt.
happro.pl
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Korzyści:

Szeroki wybór produktów.

Sam wybierasz nagrodę
spośród 300 pozycji.

Bezpłatne uczestnictwo.

Bieżące informacje o ciekawych,
wydarzeniach, promocjach i nowościach.

Cykliczne promocje, w których uzyskasz
dodatkowe punkty.

HAPPRO.pl
www.hap.pl
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Dołącz do nas!
Postaw na sprawdzony biznes.
Obsługujemy zarówno Klientów biznesowych jak i indywidualnych.
Współpracujemy z dużymi firmami, które zaopatrujemy w znaczne
ilości materiałów. Wiemy jak ważna jest terminowość przy dużych
inwestycjach dlatego zawsze dbamy, aby realizacja zamówień odbywała
się na czas.
Zobacz co zyskujesz jako Klient biznesowy!

Klient
Indywidualny

18

Klient
Biznesowy

Ponad 300000 produktów w ofercie

+

+

Standardowe promocje i rabaty

+

+

Bezpośrednia dostawa

+

+

Przypisany opiekun handlowy

-

+

Limit kredytowy

-

+

Indywidualne warunki handlowe

-

+

Kontrola dostępności asortymentu

-

+

Możliwość udziału w programie HAPPRO

-

+

Odroczenie płatności

-

+

Jesteśmy w
Grupie SBS
W myśl zasady, że duży może
więcej przystąpiliśmy do Grupy
SBS, która to jednoczy największe
hurtownie naszej branży i daje
możliwość negocjowania cen u
producentów, co przekłada się na
korzystniejszą ofertę dla Klienta.
Dzięki członkostwu możemy
realizować coraz bardziej
wymagające zamówienia naszych
Klientów, jest to szczególnie istotne
przy obsłudze rozłożonych w czasie
inwestycji budowlanych.

www.hap.pl
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Telefon
Email
WWW

81 744 33 30
herc@hap.pl
www.hap.pl

