
 

 
   Risse + Wilke Taśmy zimnowalcowane i wiecej ... z  dwóch centralnch punktów w  Iserlohn i 
Hagen-Hohenlimburg. 
To tradycyjne rodzinne przedsiębiorstwo należy do wiodących specjalistów produkujących taśmy stalowe. 
Poważne traktowanie klienta jako partnera stanowi podstawę światowego sukcesu. Jednorodna wysoka 
jakość, wysoki poziom techniczny  urzadzeń produkcyjnych i wlasciwe pojęcie usług jako podstawa filozofii 
firmy, czynią dla klienta RISSE + WILKE towarem pierwszej jakosci.   
 
Usługi, kompetencja, innowacja, wysoki poziom jakości, techniczny Know-How, niezawodność i światowa 
prezencja – to hasla które odbiorcom na całym świecie kojarzą sie z nazwą RISSE + WILKE. 
 
Wskazniki firmy: 
 
Produkcja roczna w tysiącach ton        150 
Obroty w mln. Euro             140 
Liczba zatrudnionych           350 
 
Rynek krajowy         60 % 
Udział w eksporcie       40 % 
 
Być najlepszym. Państwo jako klient. My jako firma. 
 
Program produkcji: - Wymiary:  Grubość od      0,20 bis 6,00 mm 
                  Szerokość  od              4,00 bis  810 mm 
    - Określenie produktu:   

•  Taśmy zimnowalcowane ze stali niskowęglowej 
•  Taśmy walcowane na wytrzymałość 
•       Stale drobnoziarniste mikrostopowe o wysokiej wytrzymałości  
•       Stale do nawęglania 
•  Stale do ulepszania cieplnego i sprężynowe, stopowe i niestopowe 
•  Stale borowe 
•  Stale drobnoziarniste mikrostopowe  
•       Taśmy ze stali sprężynowej ulepszone 
•       cieplnie 
•       Taśmy borowe ulepszone cieplnie 
•  Taśmy ze stali automatowej 
•  Stale magnetyczne miękkie 

•   Riwi-flex 

 
 
Risse + Wilke Taśmy zimnowalcowane znajduje swietne zastosowanie w produkcji 

• Czesci wykrawanych i tłoczonych, 
• Okuci budowlanych, wyrobów metalowych, 
• Narzędzi elektrycznych, 
• Profili, Rur, 
• Budowy maszyn 
• Ogniw łancuchów, stalowych ochronników do butów, 
• Części zabezpieczających w przemyśle samochodowym i konstrukcyjnych o wysokiej 

wytrzymałości, 
• Pił i innych narzędzi 
• jak również wiele innych zastosowań o których warto porozmawiac. 

 
Certyfikowany system zarządzania jakosci: 
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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