
 

                                    
   Risse + Wilke Kaltband a více ... ze dvou míst z Iserlohn a z Hagen-Hohenlimburg.  
 
Tradicí bohatá rodinná firma patří k vedoucím specialistům za studena válcované ocelové pásky. Opravdové 
partnerství se zákazníky tvoří základ pro celosvětový úspěch. Stabilně vysoká kvalita, výrobní zařízení na 
vysoké technologické úrovni a služby jako součást filozofie firmy dělají z Risse + Wilke první volbu u 
zákazníků. 
 
Služba zákazníkům, kompetence, inovace, vyšší standard jakosti, technické Know-How, spolehlivost a 
globální přítomnost – hesla, která naši zákazníci po celém světě spojují se jménem Risse + Wilke. 
 
Charakteristika firmy: 
Roční výroba v tisíci tunách         150 
Obrat v milionech Euro           140 
Počet zaměstnanců           350 
 
Podíl výroby pro tuzemský trh        60 % 
Podíl exportu         40 % 
 
 
Být nejlepší. Vy jako zákazníci. My jako podniky. 
 
Výrobní spektrum:  - Rozměry:   Tloušťky od               0.20 to 6.00 mm 
            Šířky od          4.00 to 810 mm 
   - Jakosti:   

• Za studena válcovaná páska z měkkých ocelí 
• Válcováním zpevněná páska 
• Uhlíkaté ocele 
• Zušlechtěné a pružinové ocele legované a nelegované 
• Borové ocele 
• Mikrolegované ocele 
• Vysoce pevnostní mikrolegované ocele 
• Pružinové ocele zušlechtěné 
• Borové ocele zušlechtěné 
• Ocel klíčové jakosti 
• Magneticky měkká ocel 
• Ocelová páska fosfátovaná 
• RIWI-Flex 

 
Risse+Wilke ocelová páska je vhodná a znamenitá pro  
 

• veškeré účely lisování, ohýbání, tažení a hlubokého tažení  
• stavební kování, železné-, plechové a kovové zboží 
• elektrické přístroje 
• profily, trubky 
• stavbu strojů 
• řetězy, ochranné krytky 
• bezpečnostní díly pro stavbu automobilů a jiné konstrukční díly s vyšší pevností 
• pily a jiné nástroje 
• jiné četné účely využití a aplikací. Promluvme si o nich. 

 
Certifikované systémy managementu jakosti:  
DIN EN ISO 9001:2008       ISO/TS 16949:2009  DIN EN ISO 14001             OHSAS 18001 
________________________________________________________________________________________ 

Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG 
Stenglingser Weg 46 
D-58642 Iserlohn 

Tel.:  +49 (0) 2374/935-0 
Fax:  +49 (0) 2374/935-296 
E-Mail:  zentrale@risse-wilke.de 
Internet: www.risse-wilke.com 
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