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REFRAKTER TEKNOLOJİLERİNDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER:

RATH GROUP
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Ağırlıklı olarak Refrakter teknolojilerinde yaratıcı çözümler üreten ve ürünleri dünyanın birçok ülkesinde tercih
edilen Rath Group, önümüzdeki yıl 125. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Başta demir çelik ve alüminyum sektörü
olmak üzere birçok sanayi sektörü tarafından öncelikli olarak tercih edilen Rath ürünleri Türkiye’de Aktec Mühendislik tarafından kullanıcılara sunuluyor. Rath Group Yön. Kur. Bşk. (CFO – CEO) Andreas Pfneiszl ile Türkiye pazarına sundukları hizmetler hakkında söyleşi gerçekleştirdik. Edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

S

ayın Pfneiszl, öncelikle
bizlere kendinizden
bahseder misiniz?

Finans alanında eğitim aldım ve profesyonel kariyerime de finans alanında
başladım. İlk olarak Denetim ve Nakit
Yönetimi farklı departmanlarda görev
yaptıktan sonra Finans ve Muhasebe Bölümü Müdürlüğü’ne getirildim. 2013 yılı
Haziran ayında İcra Kurulu Üyesi oldum.
Halihazırda Finans Kurulu ve Satış
Departmanı Başkanlığı görevlerini
yürütüyorum. 20 yılı aşkın bir süredir
insanları yönlendiriyorum. Bu vesile ile
yeni bir şeyin nasıl başladığını veya bir
ekip olarak bunun nasıl uygulanacağını
görmek beni hala ilk günkü gibi memnun ediyor. Bu arada özel hayatımdan

kısa bir bilgi paylaşacak olursam; 18 ve
20 yaşlarında iki kızım olduğunu ifade
etmek istiyorum.

Bizlere kısaca Rath Group’tan bahseder misiniz?
Rath Group 1891 yılında kuruldu,
önümüzdeki yıl 125. yıldönümümüzü
kutlayacağız. 4 ülkede (Avusturya,
Almanya, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri) üretim tesisimiz var.
Bunlara ilaveten Çek Cumhuriyeti,
Polonya, Ukrayna, Fransa, İtalya, Türkiye ve Meksika’da da satış ofislerimiz
bulunuyor.
Rath Group bünyesinde yer alan
ürün ve hizmetler hakkında bizi
bilgilendirebilir misiniz?
Tam donanımlı hizmet sunan bir firma
olarak, müşterilerimiz için ocak şamotu
ve plakaları, andalusit ve boksit tuğla,
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ülkeler arasında yer alması, jeopolitik
konumu ve önemli bir sanayi potansiyelinin olması Türkiye’yi öne çıkarıyor.
Önümüzdeki yıllarda Türkiye pazarının gelecek birkaç yılın en önemli pazarlarından bir tanesidir. Rath Group
olarak Türkiye pazarında henüz çok
yeniyiz. Şimdilik üretim tesisi kurmak
gibi bir düşüncemiz yok fakat dünyada
her şey çok çabuk değişiyor. Gelecek
planlarımızı da yaşanacak gelişmelere
göre belirleyeceğiz.
Türkiye’deki partneriniz Aktec
Mühendislik ile olan ilişkilerinizden
bahseder misiniz?
Türk ortağımız Aktec Mühendislik ile
yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Onların
vasıtasıyla Türkiye’ye ürün ve çözümlerimizi benimsetmek için planlar geliştiriyoruz.

korindon tuğla gibi 1850°C’ye kadar
dayanıklı refrakter mamuller, yalıtkan
ateş tuğlası ve SIC tuğlası/plakası gibi
geniş yelpazede malzemeler sunuyoruz. Ayrıca, yüksek ısılı izolasyon yün
veya vakum kalıplı şekillerde de uzmanız. Ayrıca monolitik (dökülebilirler,
plastik karışımlar, harçlar, yapıştırıcılar
ve diğerleri) ürünler de sunmaktayız.
Firmamız özellikle refrakter teknolojilerinde yenilikçi çözümler üretmesiyle
tanınmaktadır. Ürün ve hizmet kalitemizi yükseltmek amacıyla sürekli araştırıyoruz, geliştiriyoruz, planlıyoruz ve
üretiyoruz. Müşterilerimizi, planlama
ve tasarımdan refrakter hatların kurulumuna kadar, komple çözümler ve
uzmanlık ile destekliyoruz. Nitelikli
süpervizör ve teknisyenlerimiz, bilgi
birikimimizi tesislere uyguluyor.

Aktec Mühendislik’i, sanayi alanında
uzman bilgiye sahip, güçlü bir iş ortağı olarak tanımlayabiliriz. Uzun süren
araştırmalar ve görüşmeler sonucunda Aktec Mühendislik ile işbirliği yapmaya karar verdik. Çünkü yeni bir pazara giriyorsanız, temkinli ve dikkatli
olmak zorundasınız. Ürün ve hizmetlerinizi başarılı bir şekilde sanayicilere
sunmalısınız. Bu bağlamda Aktec Mühendislik bizim hedeflerimize uyan, dinamik ve donanımlı bir partner olarak
her türlü desteği firmamıza sunmaya
gayret ediyor.
Türk sanayiciler neden Rath Group
ve Aktec Mühendislik ile çalışmayı
tercih etmeli? Sizleri ayrıcalıklı
kılan nedir?

Türkiye pazarı hakkında ne
düşünüyorsunuz? Gelecek
dönemlerde Türkiye’de bir üretim
tesisi kurmayı planlıyor musunuz?

Biz, en yüksek kalitede refrakter ürün
ve çözüm odaklı mühendislik konseptleri sunuyoruz. Müşterilerimizi, sadece doğru ürün seçiminde değil, aynı
zamanda kurulum ekibimiz ve tam
donanımlı süpervizörlerimizle de destekliyoruz!

Türkiye, bizim önem verdiğimiz pazarların başında geliyor. Gelişmekte olan

Ürün kalitesinin yanı sıra hizmet kalitesine de büyük önem veriyoruz. Satış
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ve taahhüt sonrası destek konusunda
oldukça iddialıyız. Ürün ve hizmetlerimizin her daim arkasındayız. Söz konusu kaliteli ve nitelikli hizmet ise orada biz varız. Bu nedenle Türkiye’deki
sanayiciler gönül rahatlığıyla bizleri
tercih edebilirler.
Son olarak dergimiz aracılığıyla
okuyucularımıza iletmek
istediğiniz bir mesajınız var mı?
Türkiye’de yeni müşteriler edinmeyi
ve kendilerine zorlu uygulamalarda
destek vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Demir Çelik Store Dergisi’ni
Rath Group olarak bizler de yakından
takip ediyoruz. Türk sanayisine ve
yaşanan gelişmelere ışık tuttuğunuz
için teşekkür ederiz. Son olarak 8-10
Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan
Aluexpo 2015 Fuarı’na Rath Group
ve Aktec Mühendislik olarak katılım
sağlayacağız. Yeni ürünlerimizi tanıtacağımız fuarda; Hall 10, D-160 No’lu
standımıza tüm sektör mensuplarını
bekliyoruz.
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