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Motorové oleje
Oleje pro motocykly
Převodové oleje
Průmyslové oleje
Oleje na obrábění kovů
Nemrznoucí směsi do chladičů a ostřikovačů
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Speciality
Mazací tuky
Ostatní výrobky

„Poctivost patří k naší samozřejmosti a je základem
našeho jednání.“

„Díky naší orientaci na zákazníky jsme se rozvinuli tak,
abychom zvládli budoucí výzvy.“

Společnost ROWE MINERALÖLWERK GMBH (závod na
výrobu minerálních olejů, s r.o.)
byla založena v únoru 1995
v rýnskohessenské obci
Flörsheim-Dalsheim.
Díky
zdařilé obchodní politice jediného

Vysoká produktivita, krátké dodací lhůty a atraktivní
ceny vytváří z našeho podniku, certifikovaného podle
normy DIN EN ISO 9001:2000, uznávaného partnera
i pro velkoodběratele v tuzemsku i v zahraničí.

„Naši zákazníci jsou podporování našimi znalostmi
a schopnostmi.“

společníka a jednatele pana Dipl.-Ing. (FH) Michaela Zehe podnik expandoval,
takže na jaře roku 2000 bylo sídlo firmy přeloženo do pfalzské obce Bubenheim.

Hlavními trhy exportní obchodní činnosti jsou
jižní a východní Evropa, blízkovýchodní
oblast, Asie a jižní Amerika.

Název ROWE tedy reprezentuje také hospodářský a společenský rozvoj
v regionu. Jediným cílem je nabídnout všem zákazníkům nejvyšší kvalitu.
Povinností, která se v našem firemním sídle považuje rovněž za samozřejmou,
je i převzetí sociální odpovědnosti.

„Nechceme naše zákazníky pouze uspokojovat, chceme
je i nadchnout.“

„Kvalita znamená důvěru. Kvalifikovaní pracovníci
vyrábějí za dodržování přesně definovaných
kontrolních a zkušebních postupů vysoce kvalitní
produkty Made in Germany.“

Řízení kvality zahrnuje celou oblast činnosti společnosti
ROWE MINERALÖLWERK GMBH. Detailní popis
výrobních procesů a metod zabezpečuje rovnoměrně
vysokou kvalitu výrobků. Pravidelné anketní akce pro
zákazníky zaručují, že se rychle objevují a odstraňují
slabší místa.

„Nejmodernější výrobní zařízení, jednoduché hierarchické vztahy a krátké procesy rozhodování nám
umožňují pružně reagovat na stále se měnící podmínky.“
V dnešní době je u společnosti ROWE zaměstnáno více
než 80 pracovníků.

„Motivace a plynulé zlepšování tvoří základ
úspěchu firmy.“
Ve 22 míchacích kotlích a na sedmi plnicích linkách se vyrábějí motorové oleje, převodové a hydraulické oleje, průmyslová maziva, řezné
a kluzné oleje. Dalšími řadami výrobků jsou nemrznoucí kapaliny do
chladičů a ostřikovačů i autokosmetické výrobky. Ve vlastní podnikové
laboratoři se vyvíjejí nové produkty a pravidelně se porovnává aktuální
program s vysokými požadavky na kvalitu.

Proto bereme svou společenskou odpovědnost vážně. V původním slova
smyslu ztělesňuje tento ideál sport. Společnost ROWE podporuje spolky
s regionální působností i s působností nad rámec regionu a sportovní akce.
Podporují se i sociální humanitární a kulturní projekty.

