
Rettig 
ostaa  

Hewingin

Hewing GmbH perustettiin vuonna 1974 Saksan 

Ochtrupissa, jossa se valmistaa korkealaatuisia 

PE-Xc-putkia ja monikerrosputkia 

pintalämmitykseen, radiaattoriliittimiin ja 

käyttöveden järjestelmiin. Uponorin hankittua 

Hewing GmbH:n vuonna 1988 yhtiössä 

käynnistettiin uusia tuotekehitys- ja 

laadunparannusprosesseja.

Vuonna 2011 Hewingin liikevaihto oli noin 50 

miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 230. 

Hewing on eräs johtavista PE-Xc-putkien ja 

MT-monikerrosputkien valmistajista, joka 

tunnetaan myös omasta, alan kärkeä 

edustavasta laboratoriosta ja 

testauskeskuksesta.

Kaikki tuotteet ovat OEM-tuotteita, ja niitä 

toimitetaan Oventropille, Pipe Lifelle ja  

monille muille. Ryhmään integroitumisensa 

jälkeen Rettig ICC aikoo säilyttää Hewingin 

suhteellisen itsenäiset rakenteet ja suunnittelee 

tällä hetkellä valmistamiensa putkien tuotannon 

siirtämistä Hewingille. Hewing asiantuntijoineen 

ja kokeneine työntekijöineen sopii erinomaisesti 

Rettig ICC:n tulevaisuuden strategiaan. 

yritysosto mahdollistaa Rettig ICC:n kasvun 

lattialämmitysjärjestelmien erillisestä 

toimittajasta innovatiiviseksi valmistajaksi ja 

tuotetarjonnan laajenemisen korkealuokkaisten 

lattialämmitysratkaisujen osalta kaikilla 

markkinoilla.  

Rettig on tänä vuonna allekirjoittanut 

ostosopimuksen Uponorin 

osakekannasta. Uponorin 

omistuksessa on myös hewing Gmbh 

Saksan ochtrupista. yrityskaupan 

seurauksena Rettig omistaa 100 %  

laadukkaita PE-Xc -putkia valmistavan 

hewingin osakekannasta. Kaupan 

toteutuminen edellyttää 

kilpailuviranomaisten suostumusta.

HANKINTA
hEWING

Nykyään on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin säilyttää 

tasapaino energiankulutuksen ja tehokkuuden välillä. Mielestäni 

tämän tasapainon löytäminen ja ylläpitäminen on tilaisuus saada 

aikaan muutos. Mutta ensin on muutettava ajattelutapaamme. 

Muutos toimii perustana kaikille pitkän aikavälin suunnitelmille. 

Kasvaminen edellyttää mukautumista. Siksi Rettig Group on 

vaihtanut uudelle vaihteelle kohti kestävämpää kehitystä koko 

liiketoiminnassaan. Kaikkia yrityksessä toimivia kannustetaan 

saamaan enemmän aikaan vähemmällä.

yrityksemme toimialoilla kulutetaan energiaa monessa muodossa. 

Liiketoimintamme ja tuotantolaitoksemme tarvitsevat öljyä, kaasua, 

dieselpolttoainetta ja sähköä. Jos pystymme säästämään energiaa, 

kuormitamme ympäristöä vähemmän, saamme enemmän aikaan 

vähemmällä ja autamme tekemään maailmasta paremman paikan. 

Siksi parempien teknisten ratkaisujen etsimisestä on tullut 

olennainen osa liiketoimintaamme nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme jo ottaneet merkittäviä askeleita tiellä kohti kestävää 

kehitystä. Esimerkkeinä mainittakoon uudet vähemmän energiaa 

kuluttavat laivamme Bore Sea ja Bore Song sekä uusi Nordkalkiin 

tehty uuni-investointimme. Olen erityisen ylpeä uusista Rettig ICC 

-tuotteistamme. Niissä käytetään vähemmän raaka-aineita, ja ennen 

kaikkea ne lämmittävät energiatehokkaammin. Kolme Unkarissa ja 

Puolassa toimivassa tehtaassa käytetään nykyään kehittyneitä 

energiatehokkaita menetelmiä radiaattorien valmistamisessa. 

Virtaviivaisempien tuotantoprosessien lisäksi olemme vähentäneet 

energiankulutusta innovatiivisen suunnittelun avulla. Tutkimus ja 

tuotekehitys, liiketoimintayksiköt, myynti, markkinointi ja 

tuotantolaitokset ovat osallistuneet siihen.

Nykyään radiaattorien takaosassa on yhden teräslevyn sijasta kaksi 

konvektoriliuskaa. Materiaalia ja energiaa kuluu vähemmän, mutta 

lopputulos säilyy ennallaan.

Tulevaisuus perustuu uusiin ideoihin. Ne parantavat kilpailukykyä, 

vahvistavat ja auttavat reagoimaan tehokkaammin. Niiden 

ottaminen käyttöön vaatii sitoutumista. Ilman sitä muutos jää 

tehottomaksi. Me Rettigillä jatkamme toimintamme tarkastelemista 

uusien mahdollisuuksien löytämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi 

osana liiketoimintaamme. Innovaatiot, terveys, turvallisuus ja 

ympäristö ovat keskeisiä. Koska yritys on yksityisessä omistuksessa, 

saavutukset perustuvat kärsivällisyyteen ja pitkän aikavälin visioon. 

Tuloksena on vastuullinen liiketoiminta ja kestävän kehityksen 

mukainen kannattavuus.   
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Minkälainen kestävän kehi-
tyksen yritys tulee olla, jotta 
sitä voi kutsua sellaiseksi?
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