"Röhm" - rodina se zajímavou a rušnou historií.
"Kvalita je nenahraditelná" - (firemní motto "Röhm")

Historický snímek továrny
Touha po nezávislosti a vedla Heinricha Röhma ve věku 27 let a roce 1909 k založení své
firmy v Zella-Mehlis (Durynsko). Narodil se v Massenbachu jako syn mistra kameníka a po
dokončení gymnázia s technickým a obchodním zaměřením působil v různých průmyslových
a bankovních společnostech. Ve věku 23 let se mo podařilo vypracovat na funkci vedoucího v
železárnách městečka Bad Liebenstein.

Svou nezávislost začal s 12-ti zaměstnanci sériovou výrobou dvoučelisťového sklíčídla
(upínací hlavy). Již druhým rokem přišel velký rozmach s lepší patentovanou hlavicí se
samostahovacíma čelistma sklíčídel. Dobře rozvinuté obchody vedly Heinricha Röhma v roce
1912 k vybudování vlastní kalírny, která dokončila produkci.

První zaměstnanci
Dvoučelisťové samostahovací sklíčidlo

První světová válka přinesla zastavení výroby a provoz byl použit pro vojenské účely.
V roce 1926 za cenu vysokých nákladů začala výroba sklíčidel se zubovitým věncem. Tovární
výroba se neustále modernizovala a rozšiřovala. "Röhm" vyvinula nové rukojeti a přivedl je
na trh. Soustruhy, sklíčidla, rychloupínancí sklíčidla a patentované upínací hroty s ukazateli
zatížení celé výrobní portfolo hezky uzavřelo.

Fabrika roste..

Pohled do fabriky
Vzhledem k rostoucí poptávce 1939-1940 byly zakoupeny okolní vesnice Ohrdruf a
Warnsdorf a začleněny do továrny. Firma nadále rostla a vyvinula se ve efektivní a moderní
provoz, který pojal okolo 1400 zaměstnanců. V roce 1945, na konci druhé světové války byla
továrna obsazena Američany. Heinrich Röhm a jeho rodina byli přesunuti jen s málem
osobních věcí do tranzitního tábora ve městě Heidenheim a poté evakuováni do Brenz.
Výrobní závody v celém východním Německu byly obsazeny tehdejšími vládci a převedeny
na státní podniky. V roce 1946 se rodina "Röhm" přestěhovala z Heidenheimu do Sontheimu,
kde Heinrich Röhm učinil ve věku 63 let rozhodnutí znovu vybudovat továnu se svými syny.
A to navzdory absenci kapitálu, pozemků a strojů. V pronajaté tesařské dílně začal s výrobou

dětských hraček, vyrobených z překližky a dřevního odpadu, dokud později nezačal opět
kovovýrobu.

Nové prostory
S koupenými a zapůjčenými stroji a také s bankovním úvěrem začala opět fungovat na
podzim roku 1946 nová "Röhm" fabrika ve zrekonstruovaných kasárnách. A již na jaře roku
1947 opět začala běžet sériová výroba sklíčidel.

Obnovená výroba

Röhm se opět dostal se svými kvalitními výrobky rychle zpátky na trh a obnovil odběry se
svými "starými" zákazníky. V následujících letech rozšiřoval "Röhm" svou výrobní kapacitu
ročně asi o 100 pracovníků. V roce 1953 se vytvářejí v Dillingen / Donau pobočka, kde se
převážně vyráběly právě sklíčidla. V roce 1984 oslavaila firma výročí: "75 roků ve službě
obráběcí 1909-1984"

Dnes je firma "Röhm" zastoupena ve všech významných průmyslových zemích a provozuje
kanceláře dkonce v Sao Paulu (Brazílie). "Röhm" v současné době zaměstnává přibližně 1500
zaměstnanců. Společnost a její produkty mají vynikající pověst. Kvalita a záruka na vysoké
úrovni splňuje očekávání zákazníků. Hodně investuje do vzdělávání mladých lidí a
vzdělávacích institucí, aby tito našli příležitosti v rozmanitých výrobních odvětvích.

"Kvalita a preciznost" - motto společnosti

I když byla strojírenská produkce je jasně v popředí, "Röhm" si vytvořila velmi dobrou pověst
i ve výrobě zbraní. Na počátku roku 1950 se začalo s výrobou signálních zbraní. Dnes se,
mimo jiné, těší velké oblibě modulární "Twinmaster" řada, která svou kvalitou a všestranností
je velmi oblíbená mezi sportovními a hobby střelci.
Firemní motto: "Kvalita je nenahraditelná" tak zachovává svou platnost.

