Firma REHAU – źródła jej dokonań
Początki firmy to trzech zatrudnionych i jedna maszyna. Był to
1946 rok. Pierwsze produkty to zwykłe węże do wody i ranty dla
przemysłu obuwniczego. Potrzeby kraju, a szczególnie w zakresie
przemysłu motoryzacyjnego szybko rosną, co staje się motorem
napędowym firmy w Rehau. Był to 1951 rok. Powstają następne
zakłady produkcyjne (1955) w Niemczech oraz pierwszy zakład
poza granicami w Austrii (1956 r.).
Lata siedemdziesiąte XX wieku to dynamiczny rozwój
technologiczno-produkcyjny firmy. Następuje otwarcie kolejnych
biur handlowo-technicznych i zakładów produkcyjnych w
Kanadzie, Francji, Niemczech, Brazylii, Australii, Turcji. Firma
wciąż inwestuje w rozwój technologiczny. Wchodzi na rynek
produktów okiennych i samochodowych o wysokim stopniu
przetworzenia opartym na polimerach.
Następuje wyraźny podział produkcji w obszarach:
1. Budownictwo:
technika okienna i fasadowa
technika instalacyjna
budownictwo lądowe.
2. Motoryzacja:
elementy zewnętrzne
woda
prowadzenie powietrza
uszczelki.
3. Przemysł:
meble
urządzenia gospodarstwa domowego
węże
rozwiązania
dla
przemysłu
(lotnictwo,
kolej,
klimatyzacja).
Wiele produktów i usług bazujących na polimerach w
obszarach wymienionych wyżej, należy do wiodących na
świecie.
Dzisiaj Firma Rehau jest obecna w ponad 170 lokalizacjach na
całym świecie i zatrudnia ponad 14 tysięcy pracowników.

DOMENĄ FIRMY JEST JAKOŚĆ
– JAKOŚĆ TWORZĄ LUDZIE
Zdolnym i zaangażowanym pracownikom Rehau stwarza wiele
możliwości dalszego kształcenia i rozwoju w kraju i za granicą.
Zatrudniając około 500 uczniów w samych tylko Niemczech,
Rehau należy do liderów w tej dziedzinie.
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