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overtager 

Hewing

Hewing GmbH er grundlagt i 1974 i 

Ochtrup, Tyskland, hvor virksomheden 

producerer PE-Xc rør og flerlagsrør af høj 

kvalitet til opvarmning, radiatortilslutninger 

og systemer til varmt forbrugsvand. Siden 

Uponors opkøb af Hewing GmbH i 1988  

har der fundet en innovativ 

kvalitetsforbedringsproces sted.

I 2011 registrerede Hewing en omsætning 

på ca. 50 mio. euro. Det gennemsnitlige 

antal medarbejdere er 230. Hewing er en  

af de førende producenter af PE-Xc rør og 

MT-flerlagsrør og er også kendt for deres 

avancerede laboratorium og 

testfacilitetscenter.

De producerer kun OEM-produkter til 

sådanne systemleverandører som  

Comap, Oventrop, Pipe Life og andre.  

Efter integrering i koncernen har  

Rettig ICC i sinde at bevare de hovedsagelig 

uafhængige strukturer af Hewing og 

planlægger at overføre de for tiden eksternt 

fremstillede rør til Hewing. Med deres 

ekspertise og erfarne medarbejdere passer 

Hewing perfekt ind i Rettig ICC’s fremtidige 

strategi. Det vil gøre det muligt for Rettig 

ICC at vokse fra udelukkende at være 

leverandør af gulvvarmesystemer til at  

være en innovativ producent med et større 

udvalg af gulvvarmesystemer af høj kvalitet 

til alle markeder.  
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KØBEREN
hEWInG

I dag er det vigtigere end nogensinde at fastholde en balance  

mellem energiforbrug og effektiv udvikling. Jeg mener, at ved at 

ændre vores tankegang kan vi ændre vores verden, og derved kan  

vi opnå og fastholde denne balance. Forandring er grundlaget for  

alle langfristede planer, og evnen til at tilpasse sig er af afgørende 

betydning for profitabel vækst. Derfor har Rettig Group lanceret en 

ny og målrettet kampagne for mere bæredygtig udvikling over  

alt i sin virksomhed. En kampagne som opfordrer og inspirerer 

medarbejderne i enhver funktion til at gøre mere med færre midler.

Vores virksomhed driver forretning i industrier, der bruger mange 

forskellige former for energi. Vi har brug for olie, gas, diesel og 

elektricitet til at drive virksomhed og til at holde vores fabrikker 

kørende. Hvis vi kan nedsætte vores energibehov, reducerer vi vores 

miljøbelastning og udretter mere med færre midler, og derved 

bidrager vi til en bedre verden. Vi er derfor blevet beslutsomme i 

vores søgen efter bedre tekniske løsninger, og det er blevet en fast  

del af den måde, vi driver virksomhed på, både nu og i fremtiden.

Vi kan allerede fremvise nogle lovende eksempler på bæredygtig 

virksomhedsdrift som fx vores nye lavenergiskibe Bore Sea og Bore 

Song og vores nye investeringer i ovne i Nordkalk. Og jeg er særlig 

stolt af vores nye Rettig ICC-produkter, der fremstilles med færre 

råmaterialer, og hvad der er endnu bedre, præsterer en mere 

energieffektiv varmeydelse. Tre fabrikker i Ungarn og Polen bruger nu 

topmoderne, energieffektive metoder i fremstillingen af vores 

radiatorer. Foruden de mere strømlinede produktionsprocesser  

har vi nedsat energiforbruget som et resultat at nytænkning inden 

for konstruktion takket være vores multifunktionsteam, der omfatter 

forskning og udvikling, ledelse, salg og marketing samt produktion.

I stedet for et enkelt stykke stål for enden af radiatoren kan to 

konvektorbånd nu udføre samme funktion med et mindre materiale- 

og energiforbrug og stadig frembringe det samme resultat.

Morgendagen starter som bekendt med nye ideer. Ideer, der  

giver styrke og mere konkurrencedygtighed, samtidig med at der er 

endnu større bevidsthed om ansvar end nogen sinde før. Det kræver 

beslutsomhed at indføre de nye ideer, men uden dem vil der aldrig  

ske effektive ændringer. Hos Rettig vil vi fortsætte med at tænke  

i nye baner og finde på nye ideer, så der skabes mere værdi for vores 

virksomhed. I denne proces er innovation, sundhed, sikkerhed og miljø 

kernepunkter. Og som privat virksomhed kan vi opnå alt dette med 

tålmodighed og langtidsplanlægning, så vi bliver et glimrende 

eksempel på ansvarlig virksomhedsdrift og bæredygtig rentabilitet.   

KOLONNEN 
CyRIl Von RETTIG

Hvor bæredygtig skal man  
være for at kunne kalde sin 
virksomhed bæredygtig? 

Cyril von Rettig
Formand, rettig group Ltd

Rettig har i dag underskrevet en 
aktiekøbsaftale med Uponor, ejeren af 

hewing Gmbh, ochtrup, Tyskland. 
Som følge heraf ejer Rettig nu 100 % 
af hewing, en producent af PE-Xc rør 

af høj kvalitet. Transaktionen er under-
lagt konkurrencemyndighedernes 

godkendelse.




