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Společnost Rubex NV byla založena v roce 1959 panem Andre Vansteenkiste v belgickém městě Moorsele. Tato 
společnost se specializovala převážně na výrobu a design forem pro výrobu technických předmětů ze směsí kaučuku. V 
průběhu let se zaměřila současně i na výrobu podrážek. Směsi byly vyráběny na otevřeném míchacím mlýnu. 

Na počátku sedmdesátých let byla většina výroby zprvu orientována směrem na PU podrážky, později vstoupily do 
výroby také PVC&TR podrážky. 

Koncem osmdesátých let převzala společnost druhá generace rodiny Vansteenkiste, a to s velkým nadšením a jediným 
cílem: udržet jméno Rubex jako synonymum pro kvalitní výrobky. V té době společnost našla svůj hlavní a dodnes 
stávající předmět podnikání - výrobu pryžových podešví na relativně nově vzniklém trhu s bezpečnostní obuví. V té 
době se začaly směsi kaučuků vyrábět na uzavřeném míchacím mlýnu. 

V roce 2004 se celá výrobní jednotka přesunula do České republiky do prozatímně pronajatého areálu. 

V roce 2009 bylo po zralé úvaze rozhodnuto, že výroba s konečnou platností zůstane v České republice, tudíž byla 
přestěhována do nově zakoupeného a zrekonstruovaného výrobního areálu, který se nachází v Dolní Podluží, s plochou 
16.000 m². V tomto novém areálu pracuje cca 100 zaměstnanců ve dne v noci 7 dní v týdnu na výrobě, expedici, 
kontrole kvality a přepravě pro cca 1 milion párů bezpečnostních gumových podešví a 1,5 milionů párů podpatků a 
podrážek pro obuvnický a obuvnicko-opravárenský trh ročně. 

V roce 2013 nastoupila do vedení společnosti již třetí generace rodiny Vansteenkiste, a to se stejným cílem jako 
předchozí generace - udržet vysoký standard kvality, pro který je Rubex ve světě znám! Vysokým standardem kvality je 
náš návrh a vývoj v oblasti výroby pryžových podešví s výsledkem splnění očekávaných požadavků zákazníka. A to vše 
s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí, prevenci znečišťování, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zajištění zaměstnancům perspektivní a zajímavou práci v souladu s právními a jinými požadavky. 

Primární kontakty s dodavateli materiálu pro výrobu a zákazníky nadále probíhají na belgickém ústředí ve městě 
Moorsele. Společnost Rubex v současné době exportuje do 19 zemí v rámci Evropy a několika dalších zemí mimo 
Evropu.  
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