
Ürünler – Çözümler – Servis
Dünya genelinde



Gelenek                  Kalite                   İnnovasyon



Geleceğin bir geçmişi vardır

Hep birlikte geleceği, başka bir deyişle şirketin
geleceğini, çevrenin geleceğini, suyun ve atık suyun
geleceğini biçimlendiriyoruz. Bu bağlamda
çalışanlarımızın bilgisine ve yapabileceklerine; onların
bu bilgi ve kapasitelerini kullanmaya ve yine bu bilgi
ve kapasiteleri geliştirme ve iyileştirmeye hazır
olmalarına güveniyoruz

Bizlere sürekli olarak geleceğin biçimlendirilmesi için
ağır bir yükümlülük yükleyen eski bir gelenekten
geleceğe bakıyoruz:

➤ Çalışanlarımız için

➤ Siz, müşterilerimiz için 

„Yollar yürüyerek yapılır.”

Franz Kafka

Johann Schreiber
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Çevreye karşı yükümlülüklerimiz var. 



Su yaşamdır. 

Birleşmiş Milletler 2005 ile 2015 yılı arasındaki 10 yıllık
süreyi "Su Yaşamdır"  isimli bir uluslararası bir etkinlik 

olarak ilan etmiştir.  Böylelikle UNO dünya genelinde
su sorununa işaret etmeyi ve suyun sürdürülebilir
olarak kullanılması konusunda dikkat çekmeyi
amaçlamaktadır. 

Bu su sorunlarını dünya genelinde tek başına
çözemeyeceğimizin bilincindeyiz. Fakat  bu etkinliğin
hedeflerine yaklaşmada yardımcı olan tasarımlar
sunmak ve ürünler geliştirmek konusunda tümüyle
özel bir katkı sunmak istiyoruz. 

Enerji ve suyun birbirleriyle yakından ilişkili olduğunu
da biliyoruz.  İklime zararlı emisyonların azaltılmasının
gerekliliğini ve fosil ham maddelerinin sınırlı oluşunu

dikkate alarak çözümlerimizin enerji verimliliğiyle
ilişkili en yüksek standartları getiriyoruz ve
eylemlerimizde sürdürülebilirlik düşüncesine önem
veriyoruz. 

Artan su kıtlığı, iklim değişikliğinin sonuçları, sınırlı
kaynaklar, hızla büyüyen milyonluk kentler - Bunlar
çeşitli ülkelerde ve kültürlerde çeşitli biçimlerde karşı
karşıya kaldığımız  geleceğe ait zorluklardan sadece
bir kaçıdır. 

Her türlü ihtiyaç ve gerekliliklere uygun olarak tüm bu
durumlar için yeni çözümler geliştirmeyi, insanları
sunduğumuz bilgimiz ve yapabildiklerimizle
desteklemeyi  kendimize görev edindik. 

Bu amaçla aşağıda belirtilen çeşitli konularda çözümler
ve ürünler geliştiriyoruz:

➤ Merkezi, yarı merkezi ve desantralize tasarımlar

➤ Suyun yeniden kullanımı

➤ Küçük alan su ve enerji dolaşımları

➤ Enerji geri kazanımı ve enerji verimliliği

”No single measure would do more to reduce
disease and save lives in the developing world
than bringing safe water and adequate
sanitation to all.”

Kofi Annan (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 1997 ila
2006)

* „Hastalıklarla savaşmak ve bu bağlamda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yaşamı korumak için tüm
nüfusu temiz içme suyu ve akılcı imha sistemleriyle desteklemekten  daha iyi tek başına başka  bir önlem katkı
sunamaz.”

Kofi Annan

Eski Başbakan Horst Köhler Dr.Müh. E.h. Hans G.

Huber'e 2006 yılı çevre ödülünü dünya genelindeki su

sorunlarının çözümüne katkılarından dolayı sunuyor



Hedefe odaklı ve motive: HUBER'deki ekip ruhu

Merkezde insan



Türkiye Parterimiz:

Arasya Atıksu Arıtma ve Kurutma Sistemleri  A.Ş.

Cenay Şirketler Grubu’nun çekirdeği olan CENAY İNŞAAT

firması, Cengiz GÜLDAMLASI ve Aytaç GÜLDAMLA olarak

Telekomünikasyon ve Elektrik Şebekeleri alanında faaliyet

göstermek üzere 1977 yılında kurulmuştur. 

Bugün, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında Azerbaycan’dan

Gürcistan’a, Bulgaristan’a ve Avusturya’ya uzanan bir çok

ülkede Telekomünikasyon, İnşaat, Elektrik, Kablo, Internet

Hizmetleri, Medya, Dış Ticaret vb. farklı sektörlerde faaliyet

gösteren uluslararası rekabet gücünde çok sayıda şirketi

bünyesinde bulunmaktadır.  

Cenay Şirketler Grubu büyük hissedarları olarak Aytaç

Güldamla ve Aytuğ Güldamla 2011 yılında Arasya Şirketler

Grubunu kurmuştur.Arasya Şirketler Grubu sektörün genç

firmalarından olmakla beraber Cenay Şirketler Grubu’nun

geçmişinden aldığı güç ve sinerjiyi bünyesine aktarmış,

yapılanma sürecini, profesyonel kadrosunun sahip olduğu

teknik ve teorik tecrübeleri ile hızlandırarak hem mühendislik

hem de lojistik anlamda hizmet verebilen bir şirkettir.

Arasya Atıksu Arıtma ve Kurutma Sis. A.Ş., Cenay Holding

bünyesindeki Arasya Grup Şirketleri’nin Arıtma Tesisleri’nde

çamurun susuzlaştırılması,kurutulması ve bertaraf edilmesi ile

ilgili ekipmanların satış, taahhüt ve projelendirip uygulama

işlemlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.



Geleceğin dünyası için innovasyonlar



„Yegane değişmez olan değişimin kendisidir“ Bu cümle
şirketimizin, organizasyonumuzun ve süreçlerimizin en
uygun biçimde düzenlemesi için ve yine ürünlerimizin
ve çözümlerimizin geliştirilmesi yolunda her gün
gösterdiğimiz çabayı betimlemektedir.

Çevremizdeki dünya sürekli değişikliklere tabidir.
Ekolojik, ekonomik, sosyal ve hukuki çerçeve koşullar
ve yine sizinle birlikte müşteri talepleri giderek
gelişmektedir. 

Bu bağlamda innovasyonlar, yaratıcı fikirler ve yine
bunları başarılı bir şekilde hayata geçirmeye hazır oluş
ve bunları gerçekleştirme kapasitesi aranmaktadır. 

Kendimizi  bu göreve adıyor ve dahili süreçlerimizi
verimlilik ve etkililik bakımından uyarlıyoruz. 

Bu bağlamda yeni konseptler geliştiriyor ve mevcut
ürünlerimizi ve çözümlerimizi optimize ediyoruz. 

Hem içimizdeki innovasyon gücünden hem de yüksek
okulların, araştırma kuruluşlarının ve tedarikçilerin
uzmanlığından faydalanıyor ve innovasyonlar
yaratıyoruz. 

Bu bağlamda çok açık bir hedefimiz var: 
İnnovasyonlar ile daha fazla müşteri yararlanımı
yaratmak!

„Eğer daha iyi yapmak için

bir yol varsa: onu bulurum“

Thomas Alva Edison, Akkor ampulün bulucusu HUBER Teknoloji ödülü: Yeni mühendisler  için bir fırsat

Müşterilerimizin yararlanması için innovasyonlar



Ürünler, çözümler ve hizmetler için bir komple progra



Su, atık su ve çamur işleme konusunda ürünler ve çözümler

WASTE WATER SOLUTIONS

Ürünlerimiz ve çözümlerimiz en uygun müşteri
yararlanımı ve çevre yararlanımı ile öne çıkmaktadır.
Bu konuda iddialıyız ve  bunun gereğini yerine
getirebiliyoruz, çünkü fikirden müşteri tarafında kurulu
çözüme kadar her aşama kontrolümüz altındadır. 

Daha geliştirme aşamasında ürünlerimizin verimliliğin
temelini atıyoruz.  Modern bir imalat yüksek kalitenin
garantisidir. Dünya genelindeki satış ağı
müşterilerimizin çok çeşitli talepleri için doğru
çözümler sunmaktadır- Küresel bir servis ağı ise, uzun
süreli işlevselliğin garanti edilmesini sağlamaktadır. 

Ürünlerimizin ve çözümlerimizin tüm yaşam
döngüsünden sorumluyuz

HUBER, İyi yaşam döngü değerini
savunmaktadır!

 

Aşağıda açıklanan alanlar için ürünler sunuyoruz

➤ Mekanik atık su işleme
➤ Çamur işleme
➤ Membran teknolojisi
➤ Filtreleme ve flotasyon 
➤ Artık madde hazırlama
➤ Paslanmaz çelik donatım

Açıklanan sistemler için  çözümler tasarlıyoruz

➤ Merkezi arıtma tesisleri
➤ Kanal sistemleri
➤ Merkezi ve desantralize atık su arıtma 
➤ Atık suyun yeniden kullanımı
➤ Isı geri kazanımı
➤ Küçük alan su ve enerji dolaşımları
➤ Sanayi atık suları
➤ İçme suyu hazırlama
➤ İçme suyu ikmali 

Servisimizden dünya genelinde yararlanılabilir. 



HUBER-Kalitesi uygulamada kendisini kanıtlar. 

Mekanik atık su işleme



Her türlü varyasyonuyla mekanik atık su arıtma işlemi
birler için merkezi öneme sahip bir konudur, çünkü bu
işlem sonraki her türlü atık su arıtma işleminin
temelidir.

Atık su süzme işlemi içi her türlü akış miktarı ve  yine
her türlü ayırma performansı için makineler
sunmaktayız.  Bu başarıyı hassas ayırma işlemine
kadar farklı ızgara genişlikleriyle ve yine günümüzde
gerekli olan ve ardıl olarak devreye sokulan membranlı
biyo işlem ile sağlıyoruz.

Bu makineler arıtma tesislerinin giriş binalarında ve
yine yağmur suyu taşma binalarında da
kullanılmaktadır.Bu makineler aşağıda belirtilen atık
suların arıtılmasında kullanılmaktadır: 

➤ Genel kanalizasyon ve sanayi atık suları

➤ Yağmur suyu

➤ Proses suyu 

Bu bağlamda atık sudan ayrılmış ve ızgaradan
geçirilmiş materyal için ucuz maliyetli imha olanakları
sunan ürünler ve çözümler sunuyoruz. 

Kumun ayrılması ve sonradan kullanım için
hazırlanması konusunda kapsamlı deneyimlerimiz ve
her türlü ihtiyaca bireysel olarak uygun çözümleri
gerçekleştirmek için çok sayıda proses
varyasyonlarımız bulunmaktadır.  Atık olarak
değerlendirilen "kumu" yöntemimizle değerli bir
maddeye dönüştürmüş bulunuyoruz. 

Kompakt, müşteriye ihtiyaçlarına
uygun çözümler:

– Süzme
– Filtreleme
– Yıkama
– İletim 
– Susuzlaştırma



Gün be gün - En yüksek performans

Çamur işleme



Çamur işleme, genel olarak atık su teknolojisinde
merkezi öneme sahip bir konudur. Dünya genelinde
denli fazla atık su arıtması yapılırsa, o denli fazla
arıtma tesisi çamuru meydana gelir. Arıtma
çamurunun işlenmesi ve imha edilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye
değişen imha yollarına bağlı olarak arıtma tesisi
çamurunun işlenmesine yönelik standartlar
bulunmaktadır. 

Müşterilerimize tek elden komple çözümler
sunabilmek için çamur işleme prosesinin tüm
aşamalarını karşılayan bir programımız bulunmaktadır.
Zararlı kaba maddeleri ve elyaf içeren maddeleri
uzaklaştırmak için kullanılan çamur süzme işlemine
yönelik ürün ve çözümlerimiz, bir verimli çamur işleme
prosesinin diğer aşamaları için ön koşuldur. 

Makine yardımıyla gerçekleştirilen çamur kıvam
arttırma işlemi ve çamur susuzlaştırma işlemi için,
müşteriye onun uygulama durumuna en uygun ve en
ekonomik çözümü sunabilmek amacıyla çeşitli ürün ve
prosesler sunmaktayız. 

Solar arıtma çamuru kurutma sistemiz ile ve yine
ürünümüz olan bant kurutma sistemleriyle hem küçük
hem de akış miktarları için  sürdürülebilir arıtma tesisi
çamuru imha konseptleri bağlamında doğru çözümler
sunmaktayız. 

Desantralize ve enerji bakımından bağımsız arıtma
çamuru değerlendirme konsepti "sludge2energy”  ile,
arıtma tesisi çamurunun ısı, elektrik ve fosfor kazanımı
bakımından değerli bir madde olduğunu
göstermekteyiz. 

Hepsi tek bir elden

– Süzme
– Yoğunlaştırma
– Susuzlaştırma
– İletim
– Kurutma
– Termik değerlendirme



Atık suyun yeniden değerlendirilmesi dünya genelindeki su
sorunlarının çözümünde anahtar rol oynamaktadır.

Kapsamlı atık su işleme



Hazırlanmış atık suyu yeniden kullanmak; temiz sudan
tasarruf etmek ve böylelikle çevreyi korumak, aynı
zamanda uygun teknolojiler geliştirmek ve bunları
gündelik kullanım için optimize etmek anlamına gelir.

Geleneksel, fakat optimize edilmiş çöktürme havuzları,
mükemmel su kalitesi ağlayan performanslı filtrasyon
sistemleriyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bunlar
güvenli içme suyu ikmali ve yine kapsamlı bir atık su
arıtması için bir temel oluşturmaktadırlar.  Kumlu
filtrelerde nitrifikasyon ve denitrifkasyon  işlemleri bu
bağlamda fosfor eliminasyonu gibi aynı şekilde yaygın
olarak uygulanırlar.

Membranlı biyo reaktörler atık su arıtma tarihinde yeni
bir kilometre taşı oluşturmaktadırlar.  Bu innovatif
teknoloji tutarlı olarak tarafımızdan yeniden
geliştirilmekte ve kanalizasyon ve sanayi atık sularının 

arıtılması konusundaki farklı uygulamalar bakımından
optimize edilmektedirler. 

En yüksek arıtma kalitesi ve mümkün olana en az yer
ihtiyacıyla HUBER membran teknolojisi geniş bir
uygulama alanını mümkün kılmaktadır. 

Böylelikle atık su, sulama, tuvalet temizliği ya da
endüstriyel proseslerde yeniden kullanım için hijyen
bakımından sorunsuz bir su kalitesi noktasında basit
ve işletim bakımından güvenli bir şekilde
arıtılabilmektedir. 

Özel olarak dünyamızın su bakımından fakir
bölgelerinde su sorunun derinleşmemesi için çok
değerli bir katkı sunmaktayız.

HUBER ile atık su  değerli bir madde haline
gelmektedir!

En yüksek arıtma performansı için
innovatif teknolojiler 

– Çöktürme
– Filtrasyon
– Membran teknolojisi



Geleceğin kenti için HUBER-çözümleri



Suyun yeniden kullanılması ve ısının geri

kazanımı için HUBER çözümleriyle donatılmış Yeşil Binalar

Otel tesisleri, alış veriş merkezleri, çok katlı ofis
binaları ve konutlar büyük miktarlarda enerjiye, ısıya
ve suya ihtiyaç duymaktadırlar.  Bu kaynakların
hazırlanması maliyetlidir ve çevreyi zorlamaktadır.
Ayrıca bu binalar sıcak, enerji içeren atık su üretmekte
ve çoğunlukla bu atık suyu işlenmeden ve
faydalanmaksızın kanalizasyona veya çevreye
boşaltmaktadırlar.  İklim değişikliği göz önüne
alındığında atık su deşarjından enerji ve ısı kaynağı
olarak faydalanmak giderek daha fazla önem
kazanmaktadır. Atık sudan kullanım suyunun yeniden
kazanılmasına yönelik tasarımlar yenilikçi membran
yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. .

Yağmur suyundan faydalanma da kaynakların
tasarruflu kullanılmasına yönelik olanakları
tamamlamaktadır. "Hazırlama ve yeniden kazanım
teknolojisi"nin tüm ürün yelpazesini dikkate alan ve
İşletmecilik bakımından kazançlı tasarımlar ve
çözümler geliştirmek günümüzde geçerli olan bir
anlayıştır. Bu tasarımların binanın planlama
aşamasında hayata geçirilmesi gerekmektedir. HUDER
zaten bu tasarımları ve çözümleri zaten geliştirmiştir
ve her uygulama durumu için doğru çözümü
sunmaktadır.

HUBER çözümleriyle donatılmış Yeşil Binalar
geleceğin kentinin yapı taşlarıdır!



Atık suyun arıtılması ve çamur işleme süreçleri için enerji
kullanımını minimize etmeyi ve atık suyu enerji kaynağı
olarak kullanmayı kendimize görev ediniyoruz.

Enerji verimliliğinin arttırılması



Kanalizasyon ve sanayi atık sularındaki termik enerjiden
faydalanmak

Su ve enerji ayrılamaz biçimde birbirlerine bağlıdır.
Eğer atık suyu arıtıyor ve arıtma çamurunu işliyorsak,
enerjiye ihtiyaç duyarız. Prensip olarak CO2
emisyonlarını açığa çıkaran enerji, günümüzde çok
fazla tartışılan iklim değişikliğine katkıda
bulunmaktadır.  Atık su arıtması için gereken enerjinin
minimize edilmesi için enerji verimliliği sunan HUBER
çözümlerini geliştirmek bu yüzden hedefimizdir.

Fakat atık su aynı zamanda enerji de içermektedir.
Çürütme kulelerinde biyo gaza dönüştürülebilen
kimyasal enerjisi ya da su çarkları yardımıyla
kullanılabilen potansiyel enerji atık suda
bulunmaktadır. Kuşkusuz atık suyun içindeki en büyük
enerji kaynağı termik enerjidir. Bu enerji ısı eşanjörleri
ve su pompaları yardımıyla fayda sağlayabilecek
biçimde kazanılabilmektedir.

Bunun için HUBER, medyum olarak kullanılan atık su
için özel olarak geliştirilmiş bir ısı eşanjörü yardımıyla
atık su ısısının geri kazanımını mümkün kılan HUBER
ThermWin®-prosesini geliştirmiştir.

Böylelikle atık su bir rejeneratif enerji kaynağına
dönüşmektedir. CO2 emisyonları azaltılmakta ve fosil
temelli enerji taşıyıcılarının tüketimi minimize
edilebilmektedir.

HUBER-çözümleri enerji verimliliğinin arttırılmasına
katkıda bulunmakta ve atık su bir enerji kaynağına
dönüşmektedir.

Atık su - değerli bir madde!



Dayanıklı, uzun ömürlü ve güvenilir:
Başarılı bir ürün çeşidinin detaylı resimleri

Parlak çözümler: Paslanmaz çelik donatım parçaları



Felsefe olarak kalite:

Yüksek dayanıklılığa sahip ham madde olan paslanmaz çelikten
üretilmiş ve yüksek teknik talepleri karşılayan ürün çeşitleri

Tüm su ve atık su sektöründe donatım parçaları olarak
paslanmaz çelikten üretilmiş çok geniş bir ürün
çeşidini sunmamız yüksek kalite iddiamızı ortaya
koymaktadır.

Ham madde olarak paslanmaz çeliği su ve atık su
sektörüne sokmuş olmamızdan dolayı gururluyuz,
çünkü bu sayede dayanıklılık ve değerlerin korunması
noktasında yeni bir kalite yaratmış olduk.

Ham maddeye uygun işçilik, özellikle tüm ürünlerin
asitli yıkama işlemine sokulması paslanmaz çelik ham
maddesinin mükemmel özelliklerinin korunmasını,
korozyona karşı dayanıklılığı ve böylelikle de ürünün
ömrü boyunca bakım gerektirmemesini sağlamaktadır.

Die Wurzeln unseres Unternehmens sind im
Trinkwasserbereich, aus diesem Bereich hat sich das
Unternehmen in die heutige Form entwickelt. Der
Qualität unseres Trinkwassers fühlen wir uns seit
Jahrzehnten verpflichtet.

Unsere Know-How in der Verarbeitung von Edelstahl
nutzen wir zur Herstellung qualitativ hochwertiger
Ausrüstungsteile, welche wir zum Schutz unseres
Trinkwassers national und international zum Einsatz
bringen.



Endüstriyel müşterilerin yararına olan akıllı prosesler için
mükemmel ürünler

Sanayi sektöründeki sorunların çözümünde çok yönlülük ve Know-how



Sistem çözümleri: Profesyonellerden profesyonellere

Ürünlerimizin çeşitliliği deneyimli mühendislerimiz için
bireysel ihtiyaçlara tam olarak uyan çözümler
tasarlamayı ve endüstriyel müşterilerimizle birlikte bu
çözümleri hayata geçirmeyi mümkün kılmaktadır. Çok
çeşitli sanayi sektörlerindeki çeşitli uygulamalar için
tek bir elden, bireysel olarak iyi düşünülmüş çözümler.

Bu bağlamda endüstriyel müşterimiz planlama ve
uygulamadaki güvenilirliğimize, deneyimimize ve
kalitemize güvenebilmektedir. Bu bağlamda prosesin
seçiminde mutlak bir güvenilirlik sağlayamamışsak,
son kuşkuları da şirket bünyesindeki laboratuvarımızda
ortadan kaldırıyoruz.

Böylelikle her bir en uygun proseste kullanılan
ürünlerimizin yüksek kalitesini; konulmuş hedeflere
ulaşılmasını ve tüm sistemin işlevselliğini
sağlayabiliyoruz.

Mükemmel ürünleri akıllı çözümlerle
birleştiriyoruz. Sorunların çözümünün
gerçekleştirilmesinde sizlerin muhatabıyız.

Servis bölümümüz sürekli olarak işlevsel bir
işletim sağlamaktadır.



Yeni boyutlar keşfetmek: Üretim bölümümüz



HUBER-imalatı: Yüksek teknoloji ve deneyim bir birliktelik
oluşturduğu ve kaliteyi yeniden tanımladığı yerde HUBER-üretimi
söz konusudur

Um unseren Kunden höchste Qualität zu bieten,
bölümümüz dünya genelinde faaliyet gösteren HUBER
Holding yapısı içinde anahtar konumdadır. En eğitimli,
deneyimli ve motive çalışanlar en modern aletler ve
makineler yardımıyla kendilerinin de gurur duydukları
değerli ürünler yaratmaktadırlar. Bilgisayar destekli
yüksek teknoloji ürünü makinelerin uzun yıllar
boyunca edinilen el becerisiyle birleştirilmesi
sonucunda makineler hassas ve en yüksek teknolojik
seviyeye uygun olarak üretilmektedirler. Üretim
bölümümüz üretim yaptıkları dünya pazarlarına en
yüksek teknolojiyi sunmaktadırlar.

Deneyimli bir tasarım ekibi bunun için gerekli çizimleri
yapmaktadır. Araştırma-geliştirme, satış, teknoloji,
üretim ve servis bölümleri arasındaki disiplinler arası
yakın iş birliği içinde uzman mühendislerimiz
tarafından, her zaman yeni innovatif ürünleri başarılı
bir şekilde piyasaya sürmek ve profesyonel dünyanın
hayranlık duyduğu ürünleri geliştirmek için ön koşullar
yaratılmaktadır.

Bu bağlamda tasarım becerimiz her zaman "entegre
ürün politikası" fikrini izlemektedir. Ürünlerin üretimde
ve işletiminde materyal verimliliği, işletim verimliliği,
enerji verimliliği, kaynakların korunması ve mümkün
olan en fazla miktarda çevreye uyumluluk  Paslanmaz
çelik ham maddesi bize tam bir yeniden
değerlendirebilirliği mümkün kılmaktadır -  Böylece
ekolojik ve ekonomik açıdan akılcı çevrimler
gerçekleştirebiliyoruz. Bizler çevre fikri üzeri yalnızca
konuşmakla kalmıyor ve

çevre fikrini yaşıyoruz. Tüm eylemlerimizi buna göre
ayarlıyoruz! Kalite kalite kontrol gerektirir. Kalite 

tüm tasarım ve üretim sürecinde 

doğal bir şeydir ve bu bağlamda gerçekleştirilen
belgelendirmeler sürekli olarak yüksek başarılarımızı
kanıtlamaktadır.

Kalite ve innovasyon -  sıra dışı olanın garantisidir.
Ürünlerimizin ekonomikliği, güvenliği ve güvenilirliği 

"yatırım güvenliği" ve "en yüksek müşteri
memnuniyeti" için bir temeldir.

Geçmişte dünya genelinde en yüksek kalitenin
duyurulması için çalıştık gelecekte de bunun
arkasındayız.



Dünya genelindeki HUBER servis ağı sizi nerede olursanız
olun desteklemektedir.

Dünyanın her yerinde her saat servis hizmeti



Global servis hizmeti size güvenlik garantisi vermektedir.

Müşteri memnuniyeti ürünün yüksek kalitesini
koşar;fakat aynı zamanda tedarikçinin ürününün bir
yaşam boyu arkasında olmasını da gerektirir.

Bu hedefi sizlere gurur duyduğumuz HUBER Global
Servis bölümümüz ile sunmaktayız.  Her sat dünyanın
her yerinde müşterilerimiz erişilebilir durumdayız ve
bu sayede ürünümüzün kalitesini  ve aynı zamanda
işletimde beklediğiniz performansı da korumaktayız.

Teleservis hizmetimiz ile ürünlerimizi aktif ve pasif
olarak kontrol etmek ve böylelikle önleyici tedbirleri
uygulama olanağına sahibiz.

Ürünleri müşterilere yalnızca teslim etmekle kalmıyor,
aynı zamanda kendimizi makinenin ömrü boyunca
işletimden, işlevsellikten ve performanstan sorumlu
hissediyoruz.



Su yaşamdır - Bir global iddia

HUBER – Global Presence



HUBER – worldwide

Su küresel bir konudur Kendimizi bu konuya dünya
genelinde adadık ve bu yüzden küresel olarak her
yerdeyiz.

Bu bağlamda dünyanın çok çeşitli bölgelerinden gelen
deneyimlere ve motivasyonlara açığız ve bunun için
uygun çözümler sunuyoruz.

➤ Planlamada müşterilerimiz danışmanlık sunuyoruz. 

➤ Teslimat ve montaj yapıyoruz.

➤ Kullanıcı personeli eğitiyoruz.

➤ Ürünler için servis hizmeti sunuyoruz.

Bunların anlamı,her zaman müşterilerimiz için varız.



HUBER-mühendisleri yerinde en uygun müşteri rehberlik
hizmetini vermektedir. 

Müşteri memnuniyeti bizim motivasyonumuz ve yükümlülüğümüzdür.



Müşterilerimiz bizlerin çalışma ortağıdır.

Daha iyi bir çevre için çözümler yaratıyoruz.
Hedefimiz, ürünlerimizin, çözümlerimizin ve

performanslarımızın kalitesiyle ulaştığımız 

müşteri memnuniyetidir.

Bu müşteri memnuniyeti güven tesis etmekte ve
büyük önem verdiğimiz uzun vadeli işbirliğinin
temelini oluşturmaktadır.

Tüm su / atık su sektörüne

faaliyet alanımız olarak bakmaktayız -  hem bu gün
hem de gelecekte  Sizlerle birlikte konseptler ve
çözümler

tasarlıyor, planlıyor ve yine tesisler inşa ediyor ve 

bunların işletiminde ve bakımında sizleri destekliyoruz.

Su / atık su sektöründe çok çeşitli sorunlarınıza çözüm
getiren en iyi bir iş ortağı olmak istiyoruz - Bu bizi her
gün motive eden bir hedeftir.



Berching'de  HUBER SE şirketinin merkez yönetimi ve üretim bölümü
Türkiye Temsilcimiz:
Arasya Atık Su Arıtma ve Kurutma Sis. A.Ş. 
Bağdat Cad.Öncü Sok. · Büyükhanlı Konutları B1 Blok
Suadiye/İstanbul-Türkiye · 
Tel.: +90 216 445 32 42 · Fax +90 216 445 32 44 · www.arasya.com.tr

Dünya genelinde etkin - Berching'de kendi evinde



Vizyonlarımız sürekli bir gelişimi inşa etmektedir. Müşterilerimizin
güvenini kazanmak ve bu güveni korumak hedefimizdir, çünkü
bizler bu sayede geleceği inşa ediyoruz.

Rainer Köhler             Georg Huber, CEO             Dr.-Ing. Oliver Rong, Vize CEO             Dr.-Ing. Johann Grienberger

HUBER SE şirketinin Yönetim Kurulu




