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profil – inzerce

Významné změny ve společnosti Remmers

Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé firmy Remmers.
Na začátku roku 2017 bychom Vám chtěli poděkovat za důvěru 
a dosavadní spolupráci v roce 2016. Do nového roku Vám pře-
jeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.

V roce 2016 se ve společnosti Remmers 
uskutečnilo několik významných změn, 
které souvisí s dalším vývojem společ
nosti, jejím mezinárodním působením 
a snahou o zprůhlednění naši struktury 
a jednotlivých výrobkových skupin.
V České republice se naše dceřiná spo
lečnost přejmenovala 14. dubna 2016 
z původního názvu 

	Remmers CZ s.r.o. na Remmers s.r.o.
Také naše mateřská společnost upravila 
názvy hlavních společností tak, aby byly 
srozumitelné ve všech zemích naší pů
sobnosti a aby jasně určovali Remmers 
jako značku z celosvětovou působností. 
Změny proběhly v listopadu 2016.

	Remmers AG byl přejmenován na 
Remmers Gruppe AG

	Remmers Baustofftechnik GmbH na 
Remmers GmbH.

Stejně tak naše dceřiná společnost 3H 
Lacke, která je předním výrobcem inte
riérových povrchových úprav vyla pře
jmenována na Remmers Industrielacke 
GmbH a její produkty budou dále na trhu 
nést jméno Remmers.
Od 1. 11. 2016 jsme rovněž pozměnili 
logo společnosti, které sjednocuje všech
ny značky pod jednu střechu. Jasně 
čitelné logo je tedy centrální střechou 
našeho těžiště práce. Ať je to u ochra
ny staveb, v barvách a lacích na dřevo 
nebo při průmyslovém použití. Nové logo 
bude zaváděno postupně, proto se bude
te v letošním roce možná někdy setkávat 
i s logem starým.
V rámci popsaných změn dochází i ke 
změně konceptu obalů určených pro 
průmyslové výrobky. Výrazné červené 
obaly sebou přinesou i inovované mezi
národní názvy výrobků a celý sortiment 
bude více čitelný a srozumitelný.
Současně s uvedenými změnami proběhly 
v roce 2016 i nové investice do procesu 
výroby. Největší investicí bylo postavení 
zcela nového výrobního závodu pro výro

bu vnitřních laků v Hiddenhausenu, který 
je nyní nejmodernější výrobou vnitřních 
laků v Evropě.
V mateřském závodu v Löningenu byly 
instalovány nové technologické linky 
výrobků využívající polotovarový systém 
výroby, který významně zpřesňuje a stan
dardizuje kvalitu konečného výrobku. 
Bylo postaveno nové Zákaznické cen
trum pro Stavební chemii, stejně jako do
končené Zákaznické centrum pro povr
chové úpravy oken a dveří a Zákaznické 
centrum pro vnitřní laky, které bylo před 
rokem otevřeno v Hiddenhausenu. 
Všechna centra jsou vybavena nejmo

dernější aplikační technikou výrobců 
těchto zařízení, které se po každé ino
vaci stále obměňují. Naši partneři tak mají 
možnost si přímo v našich centrech od
zkoušet, příp. otestovat samotné výrobky, 
anebo celé výrobkové systémy.

Věříme, že všechny uvedené změny a in
vestice, které byly v předchozím období 
realizovány naší společností přinesou 
v konečném efektu větší spokojenost 
a informovanost vás – našich partnerů.

Ing.	Jiří	Koukal
jednatel	společnosti	Remmers	s.r.o.

www.remmers.de 

Nové logo
Všechny značky pod jednou střechou. Jasně čitelné logo je tedy centrální střechou našeho těžiště práce. Ať u 

ochrany staveb, barvách a lacích na dřevo nebo u průmyselného použití.

Nový  
koncept obalů

Červená znamená jistotu a kvalitu. Náš celý 

profesionální sortiment bude přebudován 

krok za krokem. 

Vedle výrazných červených obalů se změní 

i názvy výrobků, které budou mezinárodní 

a sortiment bude zaměřen na profesionální 

uživatele.

Nové firemní názvy

Náše nové firemní názvy jsou platné již od konce roku 2016. Schledáte se s nimi na všech obchodních tiskovinách 

od dopisního papíru až po vizitky.

Remmers AG 
Remmers Gruppe AG

Remmers Baustofftechnik GmbH Remmers GmbH

3H Lacke GmbH 
Remmers Industrielacke GmbH
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