
 
Komunikat prasowy, kwiecień 2021 r. 

 

 

 

 

UNTHA uruchamia nową stronę internetową 

Nowe i ulepszone funkcje na www.untha.com 

 

Firma UNTHA shredding technology poprawiła swoją obecność w Internecie, wprowadzając 

nowoczesny design swojej odświeżonej strony internetowej i kładąc nacisk na przyjazność dla 

użytkownika oraz zawartość informacyjną. Producent wysokiej jakości maszyn do rozdrabniania 

odpadów z siedzibą w Kuchl koło Salzburga, w Austrii, uczynił tym samym ważny krok w 

kierunku zarządzania treścią skoncentrowanego na użytkowniku.  

 

Strony internetowe również się starzeją. Dla UNTHA, firmy, która wyznacza trendy w dziedzinie techniki 

rozdrabniania i jest motorem napędowym w zakresie rozwoju cyfryzacji rozwiązań, decyzja o 

zaakcentowaniu swojej obecności w Internecie na najnowocześniejszej platformie była logiczna. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2020 r., a nowa strona internetowa www.untha.com zostanie 

uruchomiona w sześciu językach 12 kwietnia 2021 r. Wraz z zewnętrznym partnerem, firmą Pixelart, 

zespół projektowy pod kierownictwem Christiana Reiwegera, Dyrektora UNTHA ds. Marketingu w 

Internecie, wdrożył platformę opartą na najnowszych rozwiązaniach dostępnych na rynku, w zakresie 

zarówno zarządzania treścią, jak i struktur serwerowych. „Celem było zaoferowanie odwiedzającym 

bardziej nowoczesnego interfejsu, który odzwierciedla naszą nową stylistykę korporacyjną i jest 

jednocześnie dostosowany do specyficznych wymagań świata cyfrowego”, wyjaśnia Christian 

Reiweger.  

 

Skoncentrowanie się na użytkowniku  

Na stronie www.untha.com od razu widać, że platforma odpowiada na potrzeby użytkowników. 

Projektanci strony internetowej chcieli, aby odwiedzający mogli znaleźć rozdrabniacz, który jest dla nich 

odpowiedni, biorąc pod uwagę rodzaj przetwarzanego materiału oraz aby ułatwić im szybki kontakt z 

UNTHA. Nowe strony produktowe oferują szybki przegląd najważniejszych faktów i liczb dotyczących 

każdej maszyny, jak również preferowanych obszarów jej zastosowania. Dla wszystkich, którzy chcą 

dowiedzieć się więcej, dostępne są również przyjazne dla czytelnika, dokładne informacje. Nowa strona 

kładzie również większy nacisk na usługi i produkty, które są przedstawione w przejrzysty i zwięzły 

sposób oraz które można również bezpośrednio zamówić. Trzecim elementem strony internetowej jest 

nowa platforma dotycząca możliwości rozwoju kariery, która zawiera istotne informacje na temat firmy 

jako potencjalnego przyszłego miejsca pracy. „Cieszymy się, że udało nam się stworzyć stronę, która 

w całości poświęcona jest odwiedzającym. W prosty i zwięzły sposób prowadzimy ich do właściwego 

dla nich rozwiązania”, mówi Christian Reiweger. Aby dowiedzieć się, co oferuje nowa strona 

internetowa, odwiedź www.untha.com.  
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UNTHA shredding technology 

 

50 lat niezawodności w technologii rozdrabniania 

 

UNTHA shredding technology opracowuje i wytwarza zoptymalizowane i niezawodne systemy rozdrabniania. 

Spektrum zastosowań sięga od odzysku wartościowych surowców do recyklingu, poprzez utylizację odpadów 

drewnianych, aż po przetwarzanie odpadów do poziomu paliw wtórnych. Dzięki temu firma ma swój istotny wkład 

w ochronę zasobów i zrównoważoną gospodarkę odpadami. 

 

UNTHA została założona w roku 1970 i ma swoją siedzibę w Kuchl koło Salzburga. Firma zatrudnia ponad 250 

wysoko wykwalifikowanych pracowników i poprzez sieć przedstawicieli handlowych obecna jest w ponad 40 krajach 

świata na wszystkich kontynentach. To powoduje, że UNTHA jest jednym z najważniejszych producentów w 

rozwijającej się i przyszłościowej branży. 

 

Kontakt dla prasy: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Tel. kom.: +43 (0) 664 83 09 449 

E-mail: sandra.hribernik@untha.com 

Strona www: www.untha.com 
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