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THIEME przejmuje od MSA chemiczne kombinezony
ochronne
Berlin, 12 kwietnia 2016
Po podpisaniu kontraktu w dniu dzisiejszym E. Richard Thieme GmbH z dniem 30 czerwca
2016 r. przejmuje od MSA Deutschland GmbH chemiczne kombinezony ochronne.
Obejmuje to produkcję, dalszy rozwój produktów, usługi dla klientów oraz sprzedaż.
Ten strategiczny ruch jest wynikiem zainteresowania obu firm w kontynuowaniu partnerstwa w
branży chemicznych kombinezonów ochronnych oraz powiązanych z nimi asortymentów
produktów Vautex Elite oraz Chempion.
8 lat temu firma THIEME podjęła się produkcji chemicznych kombinezonów ochronnych dla MSA
i cały czas zapewniała ich doskonałą jakość. Dzięki wiedzy i bazie klientów MSA Deutschland
GmbH oraz silnej pozycji firmy na rynku sprzętu ochrony osobistej i technologii wykrywania
gazów, a także kompetencjom oraz doświadczeniu producenta THIEME, klienci mają gwarancję
najwyższej jakości chemicznej odzieży ochronnej oraz dopasowanej ochrony dróg oddechowych,
które będą cały czas rozwijane.
Od 30.06.2016 firma THIEME będzie niezależnie kierować rozwojem rynku, wsparciem dla
klientów oraz utrzymaniem i rozwojem asortymentu ochronnej odzieży chemicznej Vautex Elite
oraz Chempion. W celu zapewnienia bezproblemowego przejścia informujemy wszystkich
klientów o ich nowym partnerze kontaktowym: firmie THIEME.
„Jesteśmy zadowoleni, mając THIEME jako kompetentnego partnera, który zna wymogi rynku i
może rozwijać naszą chemiczną odzież ochronną w jak najlepszym interesie naszych klientów”
— mówi Lars Hammerschmidt, International Marketing Director, MSA. „Dzięki THIEME nie tylko
jesteśmy pewni, że nasze produkty są w dobrych rękach, ale wiemy też, że nasi klienci będą
mieć profesjonalną obsługę oraz doradztwo. Ponadto usługi oferowane przez THIEME spełniają
nasze najwyższe wymagania jakościowe. To nie jedyny powód, dla którego uważamy bliską
współpracę w branży zaawansowanej odzieży ochronnej i związanych z nią rozwiązań ochrony
dróg oddechowych za pozytywną. Każdy ma swoje silne strony i użytkownicy mogą tylko
skorzystać z połączenia wysokiego poziomu wiedzy obu firm” — kontynuuje.
„Nic się nie zdarzy, jeśli nie podejmiemy działań” — wyjaśnia Andreas Thieme, dyrektor
generalny
E. Richard Thieme GmbH. „Czekamy na nowe zadania i możliwości wykazania się naszym
długoletnim doświadczeniem oraz na współpracę z naszymi partnerami, aby znaleźć nowe
sposoby sprostania przyszłym wyzwaniom” — dodaje.
Obie firmy ekonomicznie pozostają niezależne i nie są ze sobą stowarzyszone.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem MSA lub
E. Richard Thieme GmbH lub odwiedzić www.MSAsafety.com lub www.Thieme-Textilien.de.
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O firmie MSA
Założona w 1914 roku firma MSA jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu
produktów ochronnych, zabezpieczających ludzi oraz infrastrukturę. Szeroka gama produktów firmy MSA jest
wykorzystywana przez pracowników na całym świecie w wielu różnych branżach, jak pożarnictwo, przemysł
petrochemiczny, budowlany, wydobywczy, a także wojsko. Kluczowe produkty firmy to niezależne aparaty
oddechowe, ochrona głowy. oczu, twarzy i słuchu, urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, przenośne
detektory gazu, stałe systemy wykrywania gazów i płomieni oraz kamery na podczerwień.
Siedziba MSA znajduje się na północ od Pittsburgha w Cranberry Township, Pensylwania. Firma zatrudnia
ok. 5000 pracowników na całym świecie, a jej roczny przychód to ok. 1,2 miliarda USD. Ma 42
międzynarodowe oddziały w USA, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.
MSA Germany jest największą spółką zależną MSA. Pięć oddziałów w niemieckojęzycznych krajach, a także
autoryzowani partnerzy dystrybucyjni zapewniają, że właściwe produkty są dostępne dla klientów we
właściwym miejscu i czasie.

O firmie Thieme
Założona w 1911 roku w Niemczech jest synonimem innowacyjnej tradycji w produkcji technicznej oraz
planowaniu, testowaniu i produkcji od ponad 100 lat.
Rodzinna firma kierowana już przez czwarte pokolenie i prowadzona obecnie przez Andreasa Thieme. Od
roku 2006 firma, której główna siedziba znajduje się w Grossröhrsdorf (niedaleko Drezna w Saksonii),
specjalizowała się w produkcji i serwisie odzieży ochronnej dla MSA.
Firma prowadzi politykę uczciwych cen, świadomości ekologicznej oraz produkcji trwałych produktów
wysokiej jakości. Dobre relacje biznesowe z klientami i dostawcami zarówno w Niemczech, jak i za granicą,
także odzwierciedlają ten pozytywny trend ostatnich lat. Dzięki dwóm zakładom produkcyjnym na terenie
Niemiec i niemieckiemu zespołowi kierowniczemu w Grossröhrsdorf mogą być spełnione wszystkie
wymagania klientów. Produkcja pasów, opasek, tkanin technicznych, digitalizacja i cięcie, szycie oraz
spawanie pokazują możliwości tworzenia indywidualnych prototypów oraz produkcji niewielkich partii lub
dużych ilości dla naszych klientów w Niemczech i za granicą.
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