
HARTMANN – 200 éve 
az egészségügy élvonalában
A HARTMANN napjainkban a világ egyik vezető orvos technikai 
és higiéniai termékeket és szolgáltatásokat kínáló egész ségügyi 
vállalata. A kék színű, ovális Hartmann embléma egész Euró
pában és a föld számos országában a minőség, az innováció 
és a megbízhatóság szimbóluma és garanciája.

Ludwig von Hartmann pamutfeldolgozó 
üzemet alapított a németországi Heidenheim 
városában.

1818. 
március 1.

Fiai Carl, Eduard és Paul Hartmann átnevezték 
a céget Ludwig Hartmann Fiai vállalatra.

1843

Idősebb Paul Hartmann a hagyományos 
textilipari családi vállalkozást innovatív köt szer
gyártó üzemmé alakította. Sir Joseph Lister és 
Victor von Bruns professzorokkal a Hartmann 
vezette be az első antiszeptikus kötszert, 
amely hatalmas áttörést jelentett a sebkezelés 
terén.

1874

Megalapították az első külföldi gyárat Olasz or
szágban. Ezt további gyárak követték Párizsban, 
Londonban, New Yorkban, Prágában, Rómában, 
Sevillában, és Innsbruckban.

1882

A HARTMANN egy családi tulajdonban lévő rész
vény társasággá alakult, amelynek igaz ga tó ta ná 
csa kizárólag a HARTMANN család tagjaiból állt.

1912

A vállalat az összes külföldi érdekeltségét el ve
szí tette a két világháború közötti időben.

1918 – 
1945

Közel 30 évvel később a HARTMANN Francia
or szágban terjeszkedik.

1972

A műtéti és az inkontinencia termékcsaládok 
be vezetése.

1974

A HARTMANN stratégiailag fontos vál la  latokban 
szerzett érdekeltségeket: Karl Otto Braun 
(gyógyászati textil), Kneipp (fürdő és szép ség
ápolási termékek), BODE (infekciókontroll) és 
Sanimed (járóbetegellátás).

2000 – 
2009

A HARTMANN megnyitja heidenheimi Inno vá
ciós Köz pontját, ahol modern köt szerek gyártása 
zajlik professzionális,  tisztatéri körülmények kö
zött.

2014

A HARTMANN érdekeltséget szerez a Lindor 
inkontinencia márkában és ezáltal válik a spanyol 
és portugál piac meghatározó szereplőjévé.

2017

A HARTMANN idén ünnepli 200 éves
évfordulóját.

2018

Sir Joseph Lister Paul Hartmann Sr.Prof. Victor von Bruns

A HARTMANN a márkázás első 
elemeként használta logóját 1883ban.
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