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Rettig har detta år undertecknat ett
aktieöverlåtelseavtal med Uponor,
ägare till Hewing GmbH i Ochtrup,
Tyskland. Det betyder att Rettig blir
helägare till Hewing, som producerar
högkvalitativa PE-Xc-rör.
Transaktionen förutsätter
konkurrensmyndigheternas
godkännande.

Hewing GmbH grundades 1974 i Ochtrup i
Tyskland, där företaget producerar högklassiga
PE-Xc-rör och flerlagersrör för ytvärme,
radiatoranslutningar och varmvattensystem.
Sedan Uponor förvärvade Hewing GmbH 1988
har företaget genomgått en förnyelse- och
kvalitetsförbättringsprocess.

Hur hållbar måste du vara för
att kunna kalla ditt företag
hållbart?
Idag är det viktigare än någonsin att upprätthålla en balans

operativa verksamheten, försäljning och marknadsföring samt

2011 hade Hewing en omsättning på cirka

mellan energiförbrukning och effektiv utveckling. Min personliga

våra produktionsanläggningar.

50 miljoner euro. Det genomsnittliga antalet

åsikt är att arbetet med att uppnå och bevara denna balans ger

anställda är 230. Hewing är en av de ledande

oss möjlighet att förändra världen genom att ändra vårt sätt att

Istället för en stålkomponent på radiatorns baksida sköts samma

tillverkarna av PE-Xc-rör och MT flerlagersrör och

tänka. Förändring är nämligen grunden till alla långsiktiga

funktion nu av två konvektorremsor med mindre material och

är också känt för sitt moderna laboratorium och

planer: att kunna anpassa sig är ett villkor för lönsam tillväxt.

energi men med samma resultat.

testcenter.

Det är därför Rettigkoncernen inlett en ny och hängiven satsning
på mer hållbar utveckling inom hela vår verksamhet. En satsning

När allt kommer omkring är det nya idéer som skapar

Alla produkter är OEM-produkter och produceras

som uppmanar och inspirerar företagets personal oavsett tjänst

morgondagen. Idéer som ger dig styrka och mer konkurrenskraft

för systemleverantörer som Comap, Oventrop,

att åstadkomma mer med mindre.

samtidigt som de gör dig mer ansvarsfull än någonsin tidigare.

Pipe Lift med flera. Efter integrationen i

Att genomföra dem kräver engagemang, för utan det är ingen

koncernen har Rettig för avsikt att bibehålla

Vårt företag verkar inom branscher som utnyttjar många olika

effektiv förändring möjlig. På Rettig fortsätter vi att utforska våra

Hewings i stort sett oberoende struktur och

typer av energi. Vi behöver olja, gas, diesel och elektricitet för

arbetsmetoder, identifiera ny potential och tillföra mervärde till

planerar att föra över de rörvolymer som för

att driva våra företag och produktionsanläggningar. Om vi kan

vår verksamhet. Centralt för denna utforskning är innovation,

närvarande produceras externt till Hewing.

minska vårt energibehov minskar vi också vår klimatpåverkan,

hälsa, säkerhet och miljö. Och eftersom vårt företag är privatägt

Hewing med sin sakkunskap och erfarna

uträttar mer med mindre medel och bidrar därmed till en bättre

kan vi uppnå allt detta genom tålamod och en långsiktig vision

personal passar perfekt in i Rettig ICC:s

värld. Av detta skäl har vårt sökande efter bättre tekniska

och statuera ett kraftfullt exempel på ansvarsfull verksamhet

framtidsstrategi. Det möjliggör för Rettig

lösningar blivit en målmedveten mission och en integrerad

och hållbar lönsamhet. 

ICC att växa från en direktleverantör av

del av vårt sätt att bedriva verksamhet nu och i framtiden.

golvvärmesystem till en innovativ producent
som erbjuder högklassiga golvvärmelösningar

Som ett resultat av detta kan vi redan presentera några

för alla marknader. 

uppmuntrande exempel på hållbar verksamhet, exempelvis
våra nya energisnåla fartyg Bore Sea och Bore Song, och våra nya
ugnsinvesteringar i Nordkalk. Särskilt stolt är jag över våra nya
Rettig ICC-produkter som tillverkas av färre råmaterial och till
på köpet erbjuder energieffektivare värmeprestanda. Tre fabriker
i Ungern och Polen använder nu toppmoderna energieffektiva
metoder för tillverkning av våra radiatorer. Utöver dessa
strömlinjeformade produktionsprocesser har vi minskat
energiförbrukningen genom designinnovationer av
ett multifunktionellt team som innefattar FoU, den
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