MARKA

HISTORIA SUKCESU
Z TRADYCJĄ INNOWACJI

HISTORIA FIRMY REINHEIMER:
Historia firmy Reinheimer jest ściśle związana z marką PANG, która została zarejestrowana
w roku 1926. Kilka lat wcześniej, a dokładnie we wrześniu 1919 roku, Fritz Friedrich HESSELBEIN założył fabrykę chemiczną w Hamburgu, gdzie
opracował swoje wynalazki materiałów samo-wulkanizujących do opon i dętek. W dzisiejszych czasach trudno spotkać na rynku wulkanizacyjnym i
oponiarskim osoby, które nie zapoznały się lub nie miały do czynienia z tym kompletnym programem wysokiej jakości materiałów naprawczych.
Dnia 1-ego lipca 1935 roku Philip Reinheimer, magister mechaniki, otwarł fabrykę do produkcji narzędzi i wyposażenia technicznego dla przemysłu oponiarskiego.
Krótko potem, Pan Reinheimer dostosował swoją działalność do rosnących wymagań rynku poprzez włączenie do swojej oferty także wyrobów pochodzących od
innych producentów. W ten sposób, oprócz istniejącej już fabryki powstała firma handlowa prowadząca sprzedaż oraz doradztwo i serwis dla klientów.
Zawory do lamp i opon
Chemikalia dla rynku motoryzacyjnego
Materiał do naprawy opon do opon
Akcesoria do warsztatów
Materiał do naprawy opon do rur

1919

Fritz Hesselbein
invention of the cold
self vulcanization

1937

Entering to the automotiv
market with Edgar Dietz

1946

Reinheimer start selling
repair material in the
after market together
with tools.

1963

The future CEO of PANG
Industries, Rolf Dieter
Matthei start his business
in New York.

1966

Patent application on bias
ply repair patches

1973

Start production of
tyrepaste and glues

1988

JDI Ningbo starts
manufacturing
tubevalves, metallvalves

1992

PANG INDUSTRIES GMBH
fused with REINHEIMER.
It arises the
REINHEIMER GMBH

1997

REINHEIMER start selling
products from JDI for the
european market

2000

ISO 9001 Certifikate of JDI

2003

With JDI - Reinheimer
expanding the business in
the Asian market.

2005

TÜV Certifikation of the
valve production

2009

JDI fused with REINHEIMER.
It arises the
JDI REINHEIMER GROUP

2013

JDI Reinheimer start
selling TPMS

REINHEIMER WCZEŚNIEJ:
Wysoka jakość i kompleksowość wspólnej oferty narzędzi i wulkanizacyjnych materiałów naprawczych doprowadziły do ścisłej współpracy w działalności obu firm,
które szybko stały się znane także poza granicami Niemiec i Europy. Firma PANG sporo swojej uwagi skierowała na rynek amerykański, gdzie nawiązano szeroką
współpracę z producentem materiałów wulkanizacyjnych z Los Angeles firmą TRUFLEX Rubber Products Co.
Philip Reinheimer otwarł placówki handlowe w Hamburgu i Salzburgu (Austria) poszerzające dystrybucję. W 1992 roku poszerzono produkcję o wyroby CHEMOTEK. Są
to wszelkie chemiczne materiały dla warsztatów naprawczych i wulkanizacyjnych, które ostatecznie uzupełniły ofertę firmy. Wyroby te stały się ważnym elementem
naszego międzynarodowego sukcesu handlowego.
REINHEIMER DZISIAJ:
Jako globalny producent i hurtowy dostawca eksportujemy 3000 pozycji towarowych do 38-miu krajów świata. Dobry kontakt i rozpoznanie rynku towarów OEM
pozwalają nam na błyskawiczną adaptację do wszelkich wymagań. Jesteśmy zawsze na czasie i zawsze na czas.

