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ROSSEl-DISplAy:  
SZEMÉLYES TÁMOGATÁS 

KEZDETTŐL FOGVA

Aki különleges termékeket akar eladni, annak a  
legjobb minőségű, egyedi csomagolásra van szüksége. 

Több mint 30 éve teljesítjük ügyfeleink különleges 
kívánságait.  

Az első tanácsadástól kezdve egy megfelelő csomagolási 
megoldás kifejlesztésén keresztül a gyártásig és  
sorozatgyártásig a legjobb minőséget és szolgáltatást 
kínáljuk első kézből.

A közvetlen kommunikációs útvonalak, a rugalmas 
munkaidő és a felesleges, bürokratikus formaságok  

következetes elkerülése lehetővé teszi a gyors ügyintézést 
és a rövid szállítási határidőket.  
 
Saját szerszámkészítésünkkel emellett rendkívül gyorsan 
tudunk reagálni ügyfeleink igényeire.

Vállalatunk ügyvitele a szociális képességeinken és  
személyes támogatáson alapul mind ügyfeleink, mind 
pedig munkatársaink tekintetében. Nálunk emberszámba 
veszik az ügyfelet. 

Örülünk, hogy együttműködhetünk Önnel!

Csapatmunka: Az egyedi  
megoldásokhoz sok kézre és  
világos fejekre van szükség.



Az első ötletektől a kész  
csomagolásig hosszú utat kell 
megtenni. 

Elkísérjük ügyfeleinket ezen az úton,  
és kezdettől fogva támogatást  
nyújtunk nekik. Javaslatokat  
dolgozunk ki, mintákat készítünk, 
és megoldásokat kínálunk bőséges 
tapasztalataink alapján. 
Így aztán minden sikerül:  
ideális csomagolási megoldás az  
Ön termékének.





A papíron történő  
tervezés után a 
számítógépes  
megjelenítés  
következik korszerű 
CAD technikával.

A képernyőn látható 
virtuális 3D-s modell 
alapján gép készíti el 
a megfelelő formázó 
szerszámot.

 

Stefan és Heidi Rossel 
(Üzletvezetők) 
Tanácsadás első kézből – második  
generációs kompetencia és irányítás.

Mélyhúzott termékek  
tökéletes eleganciával

A Rossel-Display a teljes  
választékot gyártja: 

A szitanyomással készült nagy 
értékű elemektől az egyszerűbb 
megoldásokig mindent kiváló 
minőségben készítünk. 

A kofferbetéteknél alapvetően fontos, 
hogy a tartalom ne „lötyögjön“, 
hanem szorosan illeszkedjen a 
csomagolásba, és ennek ellenére 
erőfeszítés nélkül kivehető legyen. 
A Rossel-Display ezért ügyel a 
gyártásnál arra, hogy az apró  
részletek is tisztán és pontosan 
méretre szabottan legyenek  
kialakítva.

Gyártási spektrum:

	  Megmunkálási mód: vákuumos mélyhúzás

Anyagtípus Göngyölt anyag 
max. 600 x 1000 mm

Lemezanyag 
max. 1000 x 1500 mm

ABS 0,50 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm
pET-a 0,25 – 1,20 mm 0,80 – 2,00 mm
pET-G 0,25 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm
pS 0,25 – 2,50 mm 0,80 – 8,00 mm
pVC 0,25 – 1,00 mm 0,80 – 4,00 mm

További anyagok lekérésre

Anyagtípus Lemezanyag 
max. 1600 x 2000 mm

Acryl max. 15 mm-ig

		Megmunkálás módja: lézeres szabás

Anyagtípus Lemezanyag 
max. 2000 x 3000 mm

Kül. műanyagok lekérésre

		Megmunkálás módja: maratás és 3D-s formázás

Anyagtípus Lemezanyag 
max. 1500 x 2000 mm

Kül. műanyagok 0,5 -től max. 15,0 mm-ig

		Megmunkálás módja: leélezés

Az elmúlt 30 év folyamán a mélyhúzó technika (vákuumos formázás) 
szakértőivé fejlesztettük magunkat.

Alkalmazottaink személyes tapasztalatai mellett egy rendkívül korszerű gépparkkal 
rendelkezünk, és saját magunk készítjük a szükséges formázó szerszámokat, 
amivel sok időt és pénzt takarítunk meg.

Így sokszor képesek vagyunk a lehetetlennek tűnő feladatok megoldására  
is mélyhúzó eljárással, ahelyett, hogy a kis darabszám esetén nagyon drága  
fröccsöntést kelljen  
alkalmazni. 

ROSSEl-DISplAy:  
MŰANYAGOK FORMÁRA HÚZÁSA



Korszerű gyártótermeinkben magas higiéniai követelmények betartásával  
az élelmiszeripar számára is tudunk termékeket gyártani. 
 
	 	Az ipari termelés lehetővé teszi a nagy darabszámok legjobb minőségben  
  történő legyártását fenntartható költségek mellett.

 	A több műszakos munkavégzés által rugalmasan tudunk reagálni a  
  szezonális rendelési csúcsokra – így magas darabszámokat is le tudunk  
  gyártani határidőre. 

 	Munkatársaink átvállalják a felelősséget az Ön termékére, figyelmesen  
  követik a teljes gyártási folyamatot és ezáltal érzékelhetően magas szintű  
  minőséget biztosítanak.

Az élelmiszeriparban  
használt rendezőbetétek 
gyártása klimatizált  
munkaterületeken történik, 
magas fokú higiéniai  
követelmények betartása, 
következetes dokumentáció 
és szigorú minőségellenőrzés 
mellett.



Adja meg termékének, amit megérdemel!

A Rossel-Display átlal alkalmazott  
mélyhúzó technika a tökéletes forma  
eleganciáját nyújtja reális áron kis  
darabszám esetén is.

Az anyaglemez újra és újra meglep a  
sokoldalúságával és a legmagasabb 
szintű igényeket is kieelégíti.

Az Ön termékének megfelelően egyedileg 
kialakított csomagolás lehet szatinált vagy 
bársonyosan sima felületű, fehér vagy 
színes, készülhet új vagy újrahasznosított 
anyagból. 

A műanyag fóliás göngyölegek 
vagy lemezes anyagok adják az 
alapját gépi feldolgozásunknak. 
A folyamat végén ott a késztermék: 
az Ön csomagolása.

ROSSEl-DISplAy:  
IPARI TERMELÉS 



A Rossel-Display  
természetesen DIN EN 
ISO 9001:2000 szerinti 

tanúsítvánnyal  
rendelkezik.



A tökéletes kidolgozási minőséghez 
óvatosan kell bánni a termékkel. 
Tiszta és erős ragasztott varratok, 
stabil formájú konstrukciók  
valamint védőfóliák a karcolásokkal 
és szennyeződésekkel szemben 
garantálják, hogy a termék a  
rendelésnek megfelelő állapotban 
érkezzen meg.



ROSSEl-DISplAy:  
KÉZMŰVES ELŐÁLLÍTÁS 

Az ipari termelés és a kézműves 
előállítás tökéletesen kiegészítik 
egymást a Rossel-Display-nél.   
Tapasztalt munkatársaink klasszikus 
szerszámokkal, finom kézimunkával 
állítják elő a nagy értékű bemutató 
termékeket.

A csomagolás tökéletes kiegészítője 
az ön termékének optikailag igényes 
bemutatása. A kis pénztányértól a 
plafonig érő termékállványig elkészítjük 
Önnek a megfelelő bemutatóeszközt.

A nagyméretű mélyhúzott elemeket kézzel húzzák  
a rá a gépekre. Bár ez a munka munkaerőigényes,  
a Rossel-Display áttekinthető árakat képes kínálni. 
 
Termékválaszték:

	 	pénztányérok
	 	pultállványok 
 	padlón álló termékállványok
 	Nagyméretű bemutatóelemek
 	Hólyagos csomagolások 
 	Hegesztés
 	Konfekcionálás
 	Bérmaratás



Rossel-Display GmbH & Co. KG 
Kunststoffverpackungen und Display 

  
Fabrikstraße 12-16 

D - 63633 Birstein-Lichenroth

Telefon: 0049 6668 9198 - 0 
Telefax: 0049 6668 9198 – 29 

 
E-Mail: rossel.display@t-online.de 

Internet: www.rossel-display.de
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