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Obecna firma
Schenk Stahl
założona została

przez Petera i Radmile
Schenk w Wiedniu w 1986
roku jako przedsiębiors�
two handlujące wyrobami
ze stali nierdzewnych i
żaroodpornych.  Już po
kilku latach, w 1989 roku
otwarty został magazyn w
Düsseldorfie�Heerdt.
Uzyskano wtedy możli�
wość jeszcze dokładniej�
szego ukierunkowywania
oferty swoim klientom.
Firma od tego czasu nie�
zmiennie polepsza i dopa�
sowuje swoją ofertę
magazynową do potrzeb
rynku. Aby sprostać
rosnącym wymaganiom
co do oferty asortymen�
towej w połowie lat dzie�
więćdziesiątych podjęto
decyzję o specjalizacji w
dziedzinie spawanych i�
bezszwowych rur żarood�
pornych.

20 lat grupy Schenk Stahl GmbH

Specjalista od bardzo
wysokich temperatur

Schenk Stahl,
posiadający w stałej
ofercie magazyno�
wej ponad 250 t stali
w 800 wymiarach
zalicza się do firm
handlowych o najbo�
gatszej ofercie
magazynowej na
rynkach światowych.

Eksperci specjalizujący się w rurach żaroodpornych należą do rzadkości. Jedną z
osób dobrze orientujących się w tematyce i w rynku tych wyrobów jest pochodzący
z Wiednia a mieszkający obecnie w Düsseldorfie Peter Schenk. Jego życiorys
zawodowy już od ponad 40 lat związany jest z branżą rur ze stali odpornych na
korozję, szczególnie gatunków odpornych na wysokie temperatury. Założona
przez niego firma Schenk Stahl obchodzi w tym roku swoje 20 lecie � obecnie jest
to jeden z liderów handlu wyrobami żaroodpornymi.

Syn założyciela, Frederic
Schenk zajmuje się od
kilku lat marketingiem i
reklamą co obejmuje tak�
że prezentacje firmy na
targach oraz ogólną tro�
skę o kształt firmy. Do
jego zadań należy na
przykład optymalizacja
struktury sprzedaży oraz
zdobywanie nowych
rynków zbytu.

Obecnie Schenk Stahl
liczy osiem osób, którzy
starają się by firma
umocniła swoją pozycję
rynkową, przede wszyst�
kim dzięki szybkiemu i
terminowemu realizo�
waniu zamówień. Firmą
kieruje oprócz Petera i
Frederica Schenka także
prokurent Ingo Mohr.

Schenk Stahl, posiadając
w stałej ofercie magazy�
nowej ponad 250 t stali w
800 wymiarach zalicza się
do firm handlowych o
najbogatszym asorty�
mencie na rynkach
światowych. Dodatkowym
atutem jest szybka i
terminowa realizacja za�
mówień.

Asortyment Schenk Stahl
GmbH obejmuje rury ze
stali austenitycznych i
ferrytycznych w roz�
miarach od 6,0 do 406,4
mm.

� 1.4762 TP 446
� 1.4749 TP 446
� 1.4742 TP 430
� 1.4742 TP 405
� 1.4720 TP 409

� 1.4713
� 1.4845 TP 310
� 1.4841 TP 314
� 1.4828 TP 309
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� 1.4864 TP 330
� 1.4878 TP 321
� 1.4876 Alloy 800
� 2.4816 Alloy 600
� 2.4851 Alloy 601

Godna podkreślenia jest
elastyczność i gotowość
ciągłego dostosowywa�
nia się do zapotrzebowań
i żądań rynku oraz do wy�
magań odbiorców. W ten

sposób zdecydowano na
przykład o włączeniu do
oferty stopów na bazie
niklu oraz specjalnego
stopu Alloy 800 w
rozmiarach standardo�
wych lub pośrednich.
Istnieje szeroki wachlarz
zastosowań stali oferowa�
nych przez firmę. Wytrzy�
mują one zakres tempe�
ratur od 550 do 1200oC
a stosowane są w

� Przemyśle produk�
cji drutu na rury do
wyżarzania,

� Do produkcji pie�
ców, na lance i pal�
niki,

� Do produkcji pie�
ców przemysło�
wych np. piece do
wyżarzania, piece
muflowe,

� Do wstępnego o�
grzewania powie�
trza i na rekupe�
ratory,

� W produkcji stali, w
wielkich piecach, w
piecach do wytapia�
nia i w spiekalni�
ach.

� W petrochemii jako
rury do procesu
krakingu,

� W przemyśle che�
micznym do pro�
cesów wysoko�
temperaturowych,

� Na rurki ochronne
do pirometrów,

� W elektrowniach na
z d m u c h i w a c z e
sadzy i radiatory

� W walcowniach,
� przy budowie u�

rządzeń w wysoko�
temperaturowych
w y m i e n n i k a c h
ciepła,

� w technice pomia�

rowej i regulato�
rach,

� jako rury do trans�
portu mediów
grzewczych.

Pomysł na prowadzenie
magazynu gwarantuje
otrzymanie przez klienta
wyrobów nawet o wy�
miarach pośrednich i
specjalnych na zamówie�
nie. Dotyczy to na przy�
kład rur do wyżarzania w

przemyśle produkcji
drutu, które oferowane są
w długościach nawet do
13 m.

Schenk Stahl nie stosuje
ograniczenia minimalnej
dopuszczalnej wielkości
zamówienia. Dzięki do�
brym kontaktom z zakła�
dami produkcyjnymi moż�
liwe są realizacje nawet
najmniejszych zamówień.
Dotyczy to zarówno ro�
dzaju materiału jak  niety�
powych rozmiarów. Po�

nadto pracownicy firmy
służą klientom w każdym
momencie radą i pomocą
w wyborze odpowied�
niego produktu. W Niem�
czech wg słów Petera

Schenka technika pro�
cesowa jest w bardzo
dalekim stopniu stan�
daryzowana, w innych
krajach natomiast istnieje
bardzo duża potrzeba
informacji, którą firma
stara się zaspokoić.
Firma Schenk dostarcza

Rodzina Schenk (od
lewej: Peter, Radmila
i syn Frederic Schenk)
oraz Aneta Bugiel.

Eksport
ciągle rośnie
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rury do każdego miejsca
na Ziemi, przede wszyst�
kim do Europy Wschod�
niej, gdzie w ostatnich
latach nastąpił bardzo
duży wzrost popytu na
tego rodzaju produkty �
informuje Frederic
Schenk. Firma obsługuje
również kraje Europy
Zachodniej. „Specjali�
zacja w konkretnej grupie
produktów oraz szybka i
terminowa realizacja
zamówień jest szczegól�
nie doceniana przez
naszych klientów. Posia�
damy również stałych
odbiorców po drugiej
stronie Atlantyku”. Udział
eksportu  w ogólnej ilości
dostaw wynosi obecnie
około 40%

Schenk Stahl szczególną
wagę przykłada do utrzy�
mywania kontaktów z
odbiorcami � kwestia
niebagatelna również przy
obecnym raczej stabilnym
rynku (nie licząc wyjąt�
kowych wahań koniunk�
tury). To właśnie między
innymi dzięki dobrym
kontaktom z klientami
firma zdołała osiągnąć
obecną pozycję lidera
innowacyjności w branży.
Kierownictwo firmy do�
cenia także fakt, że
magazyny utrzymywane
są z własnych pieniędzy
bez konieczności korzys�
tania z obcych kredytów.

„W ciągu tych lat stale
zwiększaliśmy naszą
ofertę magazynową �
zawsze z myślą o możliwie
najlepszych zaspokojeniu
potrzeb klientów” � wy�
jaśnia Peter Schenk.

Firma posiada w swojej
ofercie również inne
hutnicze wyroby żarowy�
trzymałe, nie tylko rury ale
stal prętową, blachy,
połączenia rurowe, koł�

nierze, rury odlewane
odśrodkowe i profile
zamknięte. Ograniczenia
powierzchni magazyno�
wych oraz zwiększająca
się różnorodność asorty�

mentu spowodowała
podjęcie przez firmę
decyzji o rozpoczęciu
zakrojonych na dużą
skalę inwestycji.

Bardzo
stabilny rynek
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