100 jaar met
Enthousiasme
en passie.
Gisteren,
vandaag,
morgen.
Succes met traditie in kabeldraagsystemen.
Met de ingenieurs Alexander Niedergesäß en Fritz Axthelm begint het NIEDAX
succesverhaal:
In 1920 richtten ze de Niedergesäß & Co. OHG op in Berlijn. Het assortiment van het
bedrijf is een antwoord op de snelle ontwikkeling van de jonge elektrische industrie en
de bijbehorende behoefte aan bevestigings- en kabeltransportmaterialen.
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Vijf jaar later wordt de productie verplaatst naar Herzberg/Elster in Brandenburg; kort
daarna wordt het handelsmerk "NIEDAX" geregistreerd. In 1928 konden de succesvolle
pioniers Niedergesäß en Axthelm patent en patenteren op de "NIEDAX spreidanker plug",
die decennialang de core business van het bedrijf domineert. Na de vernietiging van het
hoofdkantoor in Berlijn in 1944 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de
onteigening van de productiefaciliteit in Herzberg/Elster in 1950, blijft Berlijn in eerste
instantie het hoofdkantoor van het bedrijf, maar in 1948 werd in Linz am Rhein een
Filiaal opgericht.

Productiebedrijf Herzberg/Elster(1936)

Vanaf 1 januari 1955 zal het bedrijf in Linz am Rhein opereren als een zelfstandige
onderneming onder de naam NIEDAX GmbH. Niedergesäß & Co. OHG in Berlijn blijft een
zelfstandig bedrijf. Verdere octrooiaanvragen maken het assortiment compleet, zoals de
kabelklem met hamervoet® vanaf 1954. De jaren 1970 werden gekenmerkt door
toekomstgerichte beslissingen: Met de aankoop van een stuk grond op het
industrieterrein in St. Katharinen in de buurt van Linz am Rhein, werd de productiesite
gemaakt voor uitbreidingen in de komende decennia.

Productiebedrijf en kantoor
Linz am Rhein (1955)

Met de lancering van het kabelgootprogramma in 1971 werd de basis gelegd voor de
overgang van werkplaats naar industriële productie. De ingebruikname van onze eigen
hot-dip galvaniserende verzinkerij in 1975 betekent een belangrijke uitbreiding van de
productiecompetentie. Aan het einde van de jaren 1970 werd de hele productie
uiteindelijk verplaatst naar St. Katharinen.
Productiebedrijf St. Katharinen (1983)
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Linz am Rhein. Vanaf het midden van de jaren negentig groeide NIEDAX GmbH sterk
door de oprichting van vestigingen in het buitenland en de gerichte overname van bedrijven in binnen- en buitenland.
Op dit moment heeft de Niedax Groep 35 eigen vestigingen, 80 partners en 18 productiesites wereldwijd.
De totale groep, een succesvolle onderneming, is nog steeds een 100% familiebedrijf en de specialist in kabeldraagsystemen.

