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Firma Oventrop Êwi´tuje 150 urodziny

Dla firmy Oventrop - producenta

armatury, regulatorów i systemów do

techniki domowej - rok 2001 jest ro-

kiem szczególnym: przed 150

laty w Hochsauerland Arnold

Oventrop da∏ poczàtek jej hi-

storii. Program produkcji firmy

„Arnold Oventrop & Co. Fabry-

ka artyku∏ów z mosiàdzu i brà-

zu w Altena“ opiera∏ si´ na su-

rowcach zawierajàcych miedê

i poczàtkowo obejmowa∏ wyro-

by z mosiàdzu, m.in. okucia do

mebli, drzwi i okien. W kolej-

nych latach firma powi´ksza∏a

si´, a od roku 1871 zarzàdzana

by∏a przez dwóch synów za∏o˝y-

ciela, Friedricha Wilhelma

i Adolfa Oventrop. Od roku 1906 fir-

m´ pod nazwà „F.W. Oventrop Arn.

Sohn“ samodzielnie prowadzi∏ Frie-

drich Wilhelm Oventrop. W roku

1952 przystàpi∏y do firmy jako wspól-

nicy rodziny F‰hnrich i Rump.

W roku 1988 wspólnikiem zarzàdzajà-

cym ówczesnej „F.W. Oventrop KG“

zosta∏ pan Georg Rump.

Zlokalizowane w Olsbergu przed-

si´biorstwo zatrudnia oko∏o 800 pra-

cowników i w 2000 roku wypracowa-

∏o 195 milionów marek obrotu. Mo-

torem nap´dowym wzrostu by∏ i jest

eksport (35% obrotu), oparty na dys-

trybucji do filii firmy Oventrop i jej

przedstawicielstw na ca∏ym Êwiecie. 

Podstawowymi surowcami wyj-

Êciowymi sà bràz i mosiàdz, z których

we w∏asnych zak∏adach odlewane lub

kute sà pó∏produkty poddane na-

st´pnie dalszej obróbce. Szybszà re-

akcj´ na zmiany tendencji na rynku

umo˝liwi rozpocz´ta inwestycja we

w∏asne zaplecze produkcji elemen-

tów tworzywowych. Intencjà w∏aÊci-

cieli jest wejÊcie w posiadanie w∏a-

snego know-how w tym strategicz-

nym elemencie ∏aƒcucha produkcji.

AktywnoÊç przedsi´biorstwa od-

noÊnie nowoÊci i innowacji produkto-

wych dokumentuje obszerny katalog

zawierajàcy obecnie oko∏o 3500

artyku∏ów, z których 99% - zda-

niem pana Georga Rumpa -

jest bie˝àco na stanie magazy-

nu. Dla zapewnienia przejrzy-

stoÊci programu dostaw, zosta-

∏y one sensownie pogrupowane

wzgl´dnie zestawione w syste-

my instalacyjne.

Technika systemowa i roz-

wiàzywanie problemów klien-

tów to dwa kluczowe has∏a, de-

cydujàce o sposobie prezenta-

cji produktów, dokumentacji

sprzeda˝y, zamówieƒ i innych.

Specyfikà firmy Oventrop jest przy-

wiàzywanie wagi do wzornictwa pro-

duktu, docenionego licznymi wyró˝-

nieniami. Za dobre wzornictwo nie

uwa˝a si´ tylko jakoÊci estetyki, ale

przede wszystkim praktycznà war-

toÊç u˝ytkowà produktu.

Firma jest równie˝ od dziesi´ciu

lat obecna na rynku polskim, od roku

1995 jako samodzielna spó∏ka - filia.

Siedzibà firmy w Polsce sà Stare Ba-

bice k.Warszawy. 

Jubileusz zobowiàzuje. Obok Êwi´-

towania trwa ci´˝ka praca konstruk-

torów nad nowymi generacjami ar-

matury. Ju˝ wkrótce trafià do ràk in-

stalatorów. Mo˝na byç pewnym, ˝e

spotkajà si´ z ich uznaniem, podob-

nym do tego, którym cieszy si´ ju˝

dobrze znana armatura z Olsberga.

Zas∏u˝ona 
pozycja w bran˝y
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Okazjà do Êwi´towania jest nie tylko okràg∏y jubileusz, ale rów-
nie˝ fakt pozostawania w posiadaniu rodzinnym od momentu
powstania. Za∏o˝yciel firmy - Arnold Oventrop rozpoczyna∏ od
produkcji prostych wyrobów z mosiàdzu. DziÊ jego nast´pcy
oferujà program armatury i regulatorów do techniki domowej
obejmujàcy oko∏o 3500 produktów.
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