Dobré důvody pro Rhenus Lub
Odpovědnost. Inovace. Kvalita.

Rhenus Lub.
Náš princip osobní odpovědnosti.

—— Identita a identifikace. Každý jednotlivý pracovník se cítí být osobně odpovědný za
výsledek své práce.
—— Prémiový partner v průmyslu. Management kapalin našich zákazníků známe
a rozumíme mu. Četní zákazníci z nejrůznějších oborů celého světa důvěřují Rhenus
Lub jako spolehlivému specialistovi s podrobným know-how pro chladicí maziva
a průmyslové mazací tuky. Uvolňování produktů, schvalování a certifikace
renomovanými výrobci jsou toho dokladem.
—— Rhenus Lub je rodinný podnik. To znamená spolehlivost, důvěru a solidnost.
Úplná koncentrace na požadavky našich zákazníků a nikoliv investorů. Dlouhodobá
strategie namísto krátkodobého taktizování.
—— Člověk je středobodem. Rhenus Lub je vedoucím výrobcem maziv bez obsahu
aminů a kyseliny borité, zejména s dobrou snášenlivostí s pokožkou a nepodléhající
povinnému označování. Naši zákazníci dokládají používáním těchto produktů, které
zdaleka překračují zákonné požadavky, zejména odpovědnost za zdraví svých
zaměstnanců.
—— Životní prostředí. Mazací tuky Rhenus Lub neobsahují těžké kovy. Certifikace dle
normy DIN ISO 14001 podtrhává tento udržitelný přístup a odpovědnost vůči
našemu životnímu prostředí.
—— Podnikatelská odpovědnost. Jako člen iniciativy Spojených národů pro firemní
sociální odpovědnost „Global Compact“ se společnost Rhenus Lub aktivně angažuje
v oblasti lidských práv, pracovních norem a ochrany životního prostředí.
—— Flexibilita a rychlost. Rhenus Lub je typická středně velká firma. To na rozdíl od
komplexních koncernů zajišťuje potřebnou flexibilitu a nejkratší doby odezvy.
Laboratorní výsledky jsou například k dispozici do 24 hodin.
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Rhenus Lub.
Nové potenciály díky inovacím.

—— Inovace znamenají nový výzkum a další rozvoj. Společně s našimi zákazníky
vyvíjíme individuální řešení. Ať už se jedná o celoživotní mazací tuky, chladicí maziva
nebo speciální maziva pro potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl –
rozhodující jsou přání našich zákazníků a specifické požadavky příslušného
odvětví / oboru / aplikace. Inovace znamená současně také zákaznické řešení!
—— Investice do budoucnosti. 25% našich zaměstnanců pracuje na úseku výzkumu
a vývoje. Tento ukazatel významně podtrhuje nárok na vedoucí pozici a specializaci
na celkový proces.
—— Ekologický a šetrný na pokožku. Rhenus Lub byl prvním podnikem, který začal
používat ekologická aditiva a později začal na trh dodávat chladicí maziva bez obsahu
aminů a kyseliny borité.
—— Úzká spolupráce s renomovanými výzkumnými institucemi a univerzitami.
Nové receptury, např. pro dlouhodobou stabilitu nebo rezistenci vůči bakteriím
a houbám.
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Rhenus Lub.
Produkty a procesy vysoké kvality.

—— Rhenus Lub používá pouze prvotřídní suroviny.
100% vstupní kontrola surovin a závazky jakosti našich dodavatelů dokreslují tento
nárok.
—— Rhenus Lub celosvětově garantuje obecný standard jakosti svých produktů.
Pro naše zákazníky znamená čerpání hodnot odpovídající jistotu díky osvědčeným
produktům a zkušenostem a trvale rostoucí kvalitě.
—— „Vyrobeno v Německu“ znamená výzkum a vývoj a výrobu podle německých
norem jakosti. Díky centrálnímu uspořádání všech oblastí firmy ve městě
Mönchengladbach (Německo) garantujeme rychlé postupy a spolehlivé interní
procesy.
—— Nejmodernější výrobní standardy. Rhenus Lub vyrábí průmyslové mazací tuky
v jedné z nejmodernějších továren Evropy. Vysoké požadavky na produkt se odrážejí
také ve vybavení a ve výrobních technologiích.
—— Nejvyšší výrobní kvalita – díky rhenus lubrineering, jedinečné kombinaci
vynikajících produktů (lubrikantů) a vysoce specializovaného technologického
know-how (inženýring). Tato koncepce trvale snižuje náklady na proces kapalin a díky
tomu i jednotkové ceny – s měřitelnými úsporami až 30 %.
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