Nossa história
Hahnemühle FineArt é a mais antiga fábrica de papel artístico alemão. Além da produção de papéis de primeira
classe de uso artístico, a Hahnemühle especializou-se na produção de papéis de filtro de alta qualidade por mais
de 120 anos.
Durante a última década, enquanto Hahnemühle e Schleicher & Schuell
estavam no mesmo grupo, todos os papéis foram transformados e
comercializados sob a marca Schleicher & Schuell.
Desde que a Schleicher & Schuell foi vendida, a Hahnemühle
tem realizado a transformação de papel e comercialização
dos mesmos.
Em 2008, a Hahnemühle Fine Art assumiu a empresa espanhola
Filalbet e fundou a filial ALBET-Hahnemühle S.L.U.
Hoje, todos os produtos de filtração, incluindo papéis de filtro,
membranas e filtros de seringa são oferecidos sob a marca
ALBET® LabScience.

História da Hahnemühle
2008 - Hahnemühle FineArt assume a Filalbet e funda a subsidiária ALBET-Hahnemuehle S.L.U.
2004 - Hahnemühle FineArt GMBH opera como uma empresa independente, com filiais nos EUA, Reino Unido e
França.
1927 - Hahnemühle se torna parte de Schleicher & Schuell GMBH.
1886 - Carl Hahne assume a fábrica de papel de Dassel e a nomeia Hahnemühle, tal como tem sido conhecida.
1883 - Primeira produção documentada dos papéis de série 589/1, 589/2 e 589/3.
1584 - Merten Spiess funda uma fábrica de papel sob o nome de Relliehausische Papiermühle.

Compromisso com a Qualidade
Com a introdução do sistema de gestão de qualidade ISO9001, Hahnemühle FineArt GmbH garante os mais altos
padrões. O sistema de Gestão da Qualidade é a base de todo o processo de produção. Começando com a
solicitação de clientes, processo de produção e por fim o envio dos produtos acabados.
Todos os 150 funcionários monitoram cada passo da produção e integraram o sistema em seu plano de trabalho
diário.
Testes adicionais internos complementam os métodos. A documentação e controle de cada passo do processo de
produção do produto permite que os processos produtivos possam ser rastreados de volta para o número de lote
de matéria-prima.
Nós aprovamos a conformidade das séries selecionadas devido ao reajuste de 21 CFR FDA dos EUA.

