Goede redenen voor Rhenus Lub
Verantwoordelijkheid. Innovatie. Kwaliteit.

Rhenus Lub.
Ons principe van persoonlijke verantwoordelijkheid.

—— Identiteit en identificatie. Iedere afzonderlijke medewerker voelt zich
persoonlijk verantwoordelijk voor het resultaat van zijn werk.
—— Premium partner van de industrie. Wij kennen en begrijpen het
fluidmanagement van onze klanten. Tal van klanten uit de meest uiteenlopende
branches wereldwijd vertrouwen op Rhenus Lub als betrouwbare specialist met
gedetailleerde know-how voor koelsmeermiddelen en industriële vetten. Dit
wordt gedocumenteerd door product vrijgaven, toelatingen en certificatie van
bekende fabrikanten.
—— Rhenus Lub is een familieonderneming. Dat betekent betrouwbaarheid,
vertrouwen en degelijkheid. 100% concentratie op de eisen van onze klanten
en niet op beleggers. Een strategie op de lange termijn in plaats van een tactiek
voor de korte termijn.
—— De mens staat centraal. Rhenus Lub is leidend in de fabricage van bijzonder
huidvriendelijke smeermiddelen, die niet aan markeringsplicht onderhevig zijn
- amine- en boorzuurvrij. Met het gebruik van deze producten laten onze
klanten zien dat ze zich zeer verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van
hun medewerkers, op een wijze die duidelijk boven de wettelijke bepalingen
uitgaat.
—— Milieu. Rhenus Lub smeervetten bevatten geen zware metalen. De certificatie
volgens DIN ISO 14001 onderstreept deze duurzame toewijding en de
verantwoordelijke omgang met ons milieu.
—— Verantwoordelijkheid als ondernemer. Als lid van het VN-initiatief voor
Corporate Social Responsibility „Global Compact“ zet Rhenus Lub zich actief in
voor mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en milieubescherming.
—— Flexibiliteit en vlotheid. Rhenus Lub is een typisch bedrijf uit het midden- en
kleinbedrijf. Zo worden in tegenstelling tot complexe concerns de nodige
flexibiliteit en zeer korte reactietijden gegarandeerd. Laboratoriumresultaten
zijn bijvoorbeeld binnen 24 uur beschikbaar.
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Rhenus Lub.
Nieuwe mogelijkheden door innovaties.

—— Innovatie is gelijk aan nieuw- en verdere ontwikkeling. Samen met onze
klanten ontwikkelen wij individuele oplossingen. Of het nu gaat om, For-life
smeervetten, koelsmeermiddelen of speciale smeermiddelen voor de
levensmiddelen, farmaceutische en cosmetica-industrie – beslissend zijn de
wensen van onze klanten en de specifieke vereisten van de desbetreffende
industrie/branche/toepassing. Innovatie betekent namelijk ook customization!
—— Investeren in de toekomst. 25% van onze medewerkers zijn werkzaam in
Research & Development. Dit kerncijfer onderstreept op indrukwekkende wijze
de claim als innovatieleider en specialist voor het totale proces.
—— Milieu- en huidvriendelijk. Rhenus Lub was het eerste bedrijf, dat
milieuvriendelijke additieven heeft ingezet en later amine- en boorzuurvrije
koelsmeermiddelen op de markt heeft gebracht.
—— Nauwe samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstituten en
universiteiten. Nieuwe formules, bv. voor lange termijn stabiliteit of resistentie
tegen bacteriën en schimmels.
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Rhenus Lub.
Producten en processen met hoge kwaliteit.

—— Rhenus Lub gebruikt uitsluitend grondstoffen van hoogwaardige
kwaliteit.
Een 100% controle van de grondstoffen bij binnenkomst en de
kwaliteitsafspraken met onze leveranciers onderstrepen deze claim.
—— Rhenus Lub garandeert een voortdurende kwaliteitsstandaard van zijn
producten – wereldwijd. Voor onze klanten betekent het gebruiken van één
productielocatie een toegevoegde waarde op het gebied van extra zekerheid
door beproefde producten en ervaringen en een continu verbeterde kwaliteit
—— „Made in Germany“ staat voor R&D en productie volgens Duitse
kwaliteitsstandaarden. Met de centralisering van alle bedrijfssectoren in
Mönchengladbach (Duitsland) garanderen wij snelle besluitvorming en feilloze
interne processen.
—— Zeer moderne productiestandaarden. Rhenus Lub produceert in één van de
modernste productiefabrieken voor industriële smeervetten in Europa. De hoge
eisen aan het product weerspiegelen zich zodoende ook in de installatie- en de
productietechnologieën.
—— Zeer hoge proceskwaliteit – door rhenus lubrineering, de unieke combinatie
van excellente producten (Lubricants) en hoog gespecialiseerde proceskennis
(Engineering). Met het concept worden de kosten in het totale smeertechnische
proces en zodoende de eenheidsprijzen duurzaam verlaagd – met meetbare
besparingen van max. 30 %.
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