Rhenocoll-Werk byl vyznamenán jako Inovativní lídr
Essen, 23.06.2017 – Das Rhenocoll-Werk e. K. patří v tomto roce k inovativním lídrům německého
středního stavu. Firma z Konkenu převzala od Ranga Yogeshwar, Prof. Dr. Nikolaus Franke a
compamedia ocenění top 100 inovátor, které je udíleno po 24. V nezávislém výběrovém řízení
dokázala firma přesvědčit o svých inovativních procesech a inovačním úspěchu.
Díky vývoji velkého počtu inovací v povrchové úpravě dřeva, plastu a skla vystoupal Rhenocoll-Werk
e. K. na úroveň světového lídra. Firma, která patří mezi TOP 100-firmy byla založena v roce 1948 a
nabízí produkty na míru, které jsou uzpůsobeny klimatickým podmínkám na celém světě. I pří výrobě
lepidel a barev dbá rodinná firma již 15 let na nezávadnost pro životní prostředí a zdravotní
nezávadnost produktů. Naše krédo zní: „Ochrana životního prostředí pro budoucí generace“,
vysvětluje jednatel společnosti Werner Zimmermann.
K výrobkům Top-inovátora se řadí patentovaný postup účinných látek na minerální bázi
pojmenovaných „Geneseptoy GY 88“. Toto zabraňuje postižení bakteriemi, houbami a plísněmi u
barev a laků. Přimíchání přírodních minerálů dělá nasazení běžných přísad chemických látek jako jsou
oxidy kovů nebo nervové jedy nadbytečným a nezatěžuje klima v místnostech, ani životní prostředí.
Když Rhenocoll v roce 2002 vybudoval laboratoř a výrobní prostory, tak to stavěl na bázi pasivního
domu. Díky moderním technologiím probíhá výroba energeticky šetrně, bez obtěžování zápachem a
zcela bez zátěží pro vodu, vzduch a půdu.
Se svojí strategií je tato rýnsko-pfalzská firma velmi úspěšná: Jen v posledních 3 letech registrovala
tato tradiční firma šest národních a mezinárodních patentů.
TOP 100: konkurence
Od roku 1993 uděluje compamedia TOP 100-ocenění za mimořádnou inovační snahu a
nadprůměrné inovační výsledky firmám středního stavu. Vědecké vedení je od roku 2002 v rukách
Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke je zakladatel a člen představenstva Institutu pro podnikání a
inovace při hospodářské universitě ve Vídni ( Wirtschaftsuniversität Wien) a také hostujícím
vědeckým pracovníkem na Massachusetts Institute of Technology (MIT). S 18 vědeckými oceněními a
přes 200 publikacemi se řadí k vedoucím světovým inovačním výzkumníkům. Mentorem TOP 100 je
vědecký publicista a televizní moderátor Ranga Yogeshwar. Partnery projektu jsou FraunhoferGesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Jako
mediální partner doprovází srovnání firem Manager Magazin.
Více informací na www.top100.de.

