
 

 

   Risse + Wilke koudband en meer…. vanuit de vestigingen in Iserlohn en Hagen-Hohenlimburg. 
 

Het traditierijke familiebedrijf behoort tot de toonaangevende specialisten voor koudgewalst bandstaal. Een 

serieus partnerschap met de klanten vormt de basis voor het wereldwijde succes. De constante hoge 
kwaliteit, de moderne productielijnen evenals het service gerichte bewustzijn vormen een bestanddeel van 

de ondernemersfilosofie en maken dat de 1e keus van de klanten op Risse + Wilke valt. 
 

Service, competentie, innovatie, een hoge kwaliteitsstandaard, technisch Knowhow, betrouwbaarheid en een 

wereldwijde afzet  – het betreft hier trefwoorden, die onze klanten over de hele wereld met de naam Risse 
+ Wilke verbinden. 

 
Gegevens over de onderneming 

Jaarproductie (in 1.000 ton)    ca.     150 
Omzet in Euro (milj)         ca.    140 

Aantal medewerkers     ca.      350 

 
Binnenlandse markt     ca.   60 % 

Exportaandeel      ca.  40 % 
 

De beste zijn, U als klant, wij als onderneming. 

 
Productspectrum: - Afmetingen:   Dikte van       0,20 tot 6,00 mm 

       Breedte van      4,00 tot  810 mm 
   - Kwaliteiten:   

•  Koudband uit zachte staalsoorten 

•  Op hardheid gewalst materiaal 

• Inzetstaal 

•  Veredeld- en Verenstaal, gelegeerd en ongelegeerd 

•  Boriumstaal 

•  Microgelegeerd staal 

•  Microgelegeerd hoge sterkte staal 

•  Veredeld verenbandstaal 

•  Veredeld boiumrstaal 

•  Sleutelstaal 

•  Zacht magnetisch staal 

•   Gebonderd koudband (gefosfateerd) 

•   Riwi-flex 

 

Risse + Wilke koudband is uitermate geschikt voor: 

• Verscheidene stans-, fels-, trek- en dieptrektoepassingen 

• Bouwbeslag, ijzer-, metaalwaren 

• Elektrische apparaten 

• Profielen, buizen 

• Machinebouw 

• Kettingschakels, schoenneuzen 

• Veiligheidsonderdelen voor de automobielindustrie en andere constructieonderdelen met hogere 
trekvastheid 

• Zagen en ander gereedschap 

• Evenals talrijke andere toepassingen, waarover kan worden gesproken 

Gecertificeerde kwaliteitssystemen: 
 
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 (Zentrale) 
Fax:  +49 (0) 2374/935-585 

E-Mail:  zentrale@risse-wilke.de 
Internet: www.risse-wilke.de 
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