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Równowaga
Cyril von rettig

Rettig
przejmuje
Hewing
Koncern Rettig podpisał umowę
z firmą Uponor, właścicielem
niemieckiej fabryki Hewing.
W konsekwencji Rettig staje się 100%
właścicielem producenta wysokiej
jakości rur z tworzyw sztucznych.

Firma Hewing GmbH powstała w 1974
roku w Ochtrup w Niemczech. Tam też mieści
się fabryka, produkująca wysokiej jakości
wielowarstwowe rury PE-X i PE-RT do
ogrzewań płaszczyznowych, grzejnikowych
oraz do instalacji wody użytkowej.
W 1988 roku miało miejsce wykupienie
Hewing GmbH przez Uponor. Nowy właściciel
skutecznie wprowadzał innowacyjne metody

Jak zrównoważony musisz
być, aby stworzyć
zrównoważony biznes?

produkcji oraz wdrażał procesy doskonalenia
jakości, przyczyniając się do szybkiego rozwoju

W dzisiejszych czasach utrzymanie równowagi pomiędzy zużyciem

i marketingu oraz zakładów produkcyjnych. Teraz, zamiast

firmy. W 2011 r. obroty Hewing wyniosły około

energii, a efektywnym rozwojem stało się szczególnie ważne.

pojedynczej płyty tylnej grzejnika montujemy dwa elementy

50 mln EUR. Firma zatrudnia 230

Według mnie dążenie do osiągnięcia i utrzymania tej równowagi

konwekcyjne. Spełniają one tę samą funkcję, jednak

pracowników.

jest okazją do zmieniania świata poprzez zmianę naszego myślenia.

do ich produkcji zużywamy mniej materiału i energii.

Zmiana jest bowiem bazą dla wszystkich długofalowych planów,
Hewing jest jednym z wiodących

a umiejętność dostosowania się jest niezbędna do korzystnego

Podsumowując: przyszłość rozpoczyna się od nowych idei,

producentów rur z tworzyw sztucznych.

rozwoju. Z tego powodu Rettig Group z przekonaniem podjęła

pomysłów, które nas wzmacniają oraz dają przewagę nad

Jest również znany z najnowocześniejszych

nowy kierunek bardziej zrównoważonego rozwoju w biznesie.

konkurencją. Przy tym stajemy się bardziej odpowiedzialni

standardów kontroli jakości, dysponuje

Kierunek, który zachęca i inspiruje pracowników firmy na każdym

niż kiedykolwiek wcześniej. Wprowadzenie innowacji wymaga

wewnętrznymi laboratoriami i centrami

szczeblu do bardziej wydajnego działania, przy wykorzystaniu

zaangażowania, bez niego nigdy nie zachodzą efektywne

badawczymi. Po włączeniu fabryki Hewing

ograniczonych środków.

zmiany. W Rettig Group kontynuujemy odkrywanie naszego

w struktury koncernu, Rettig ICC zamierza

sposobu pracy, aby określić nowy potencjał i dodać wartości

utrzymać znaczną niezależność tej organizacji.

Nasza firma działa w sektorze wykorzystującym wiele

naszemu biznesowi. Centralnymi punktami tych poszukiwań

Hewing będzie od tej chwili produkował rury

różnorodnych rodzajów energii. Do zasilania naszych firm

są innowacja, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

również na stale rosnące potrzeby koncernu

i zakładów produkcyjnych potrzebujemy ropy, gazu, oleju

Ponieważ jest to prywatny biznes rodzinny, osiągamy nasze cele

Rettig.

opałowego i elektryczności. Jeśli będziemy w stanie zredukować

poprzez cierpliwość i długoterminową wizję, dając przykład

ich zużycie zmniejszymy tym samym obciążenie dla środowiska.

odpowiedzialności w biznesie oraz zrównoważonej rentowności. 

Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny

Działać bardziej efektywnie przy wykorzystaniu mniejszych

zespół ekspertów i doświadczonych

zasobów znaczy przyczyniać się do ulepszenia świata. Dlatego

pracowników doskonale wpisuje się

w ramach naszych obecnych i przyszłych poczynań z determinacją

w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC.

poszukujemy coraz lepszych rozwiązań technologicznych.

Rozszerzając swoją ofertę o wysokiej
jakości rozwiązania systemów rurowych

Już teraz możemy przedstawić zachęcające przykłady

dla wszystkich rynków, Rettig ICC przejdzie

zrównoważonego działania, takiego jak produkcja statków

od roli wyłącznego dostawcy do roli

o obniżonym zapotrzebowaniu energetycznym Bore Sea oraz

innowacyjnego producenta. 

Bore Song, a także nasza nowa inwestycja – suszarnia w Nordkalk.
Szczególną dumę budzą nowe produkty Rettig ICC, wytwarzane
z mniejszej ilości surowców i zapewniające bardziej wydajne
energetycznie ogrzewanie. Trzy fabryki na Węgrzech i w Polsce
wykorzystują najnowocześniejsze energooszczędne metody
produkcji grzejników. Dzięki zmianom projektowym oraz
usprawnieniu produkcji udało nam się ograniczyć zużycie energii.
Wszystko dzięki pracy wielozadaniowego zespołu składającego się
z przedstawicieli działów badań i rozwoju, operacyjnego, sprzedaży

Cyril von Rettig
Prezes Zarządu, Rettig Group Ltd
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