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ROSSEl-DISplay:  
INDYWIDUALNA  

OBSŁUGA OD SAMEGO 
POCZĄTKU

Ten, kto chce sprzedawać indywidualne produkty, 
potrzebuje indywidualnych opakowań o najlepszej 
jakości.

Już od ponad 30 lat stawiamy czoła tym wysokim  
wymaganiom klienta.  

Od pierwszej porady, poprzez opracowanie odpowiedniego 
opakowania, aż do produkcji i konfekcjonowania, oferujemy 
najwyższą jakość oraz usługi z pierwszej ręki.

Bezpośrednie drogi komunikacji, elastyczne czasy pracy 
oraz konsekwentne odrzucanie niepotrzebnego,  

formalno-biurokratycznego balastu umożliwiają elastyczne 
zarządzanie i zapewniają szybki czas dostawy. 

Dzięki własnej narzędziowni jesteśmy w stanie szybko 
reagować na życzenia klientów. 

Zarząd naszego przedsiębiorstwa troszczy się o sprawy 
socjalne i opiekuje się osobiście zarówno klientami, jak i 
pracownikami. U nas człowiek jest wciąż traktowany jak 
człowiek.

Cieszymy się ze współpracy z Państwem!

Praca zespołowa:  
Indywidualne rozwiązania wymagają  

wielu rąk i pomysłowych głów.



Od pierwszej inspiracji do gotowego 
opakowania wiedzie długa droga.

My towarzyszymy naszym klientom na 
tej drodze i wspieramy ich od samego 
początku. Opracowujemy propozycje, 
kreujemy wzory i tworzymy rozwiązania 
czerpiąc z naszego bogatego skarbca 
doświadczeń.  
Wówczas pasuje wszystko: idealne 
rozwiązanie dotyczące opakowań dla 
Państwa produktu.





Pomysł stworzony na 
papierze przenoszony 
jest na komputer z 
zastosowaniem  
nowoczesnej techniki 
CAD.

Z wirtualnego modelu 
3D na ekranie powstaje 
maszynowo odpowiednie 
narzędzie do obróbki 
plastycznej.

Stefan i Heidi Rossel 
(Zarząd) 
Doradztwo z pierwszej ręki – kompetencja  
i kierownictwo w drugim pokoleniu.

Głęboko tłoczone części o  
znakomitej elegancji

Rossel-Display produkuje 
cały asortyment:

Czy to wysokiej jakości  
komponenty materiałowe z  
aplikacjami sitodruku, czy też 
„małe rozwiązanie“ – zawsze 
produkujemy wyroby o  
najwyższej jakości.

W przypadku wkładek walizkowych 
decydującą sprawą jest, aby  
zawartość nie „trzęsła“ się w środku.  
lecz aby była ustabilizowana, a mimo  
to aby można ją było wyjąć bez użycia 
dużej siły. Dlatego też firma  
Rossel-Display zwraca uwagę  
podczas produkcji, aby również  
filigranowe szczegóły były oddawane  
czysto i zgodnie z wymiarami.

Spektrum usług:

		Rodzaj obróbki: próżniowe głębokie tłoczenie

Rodzaj 
materiału

Materiał w rolce 
Maks. 600 x 1000 mm

Materiał w płytach 
Maks. 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

Inne materiały na życzenie

Rodzaj 
materiału

Materiał w płytach 
Maks. 1600 x 2000 mm

Akryl Do maks. 15 mm

		Rodzaj obróbki: Obróbka ploterem laserowym

Rodzaj 
materiału

Materiał w płytach 
Maks. 2000 x 3000 mm

Różne  
tworzywa

Na życzenie

		Rodzaj obróbki: Frezowanie i obróbka 3D

Rodzaj 
materiału

Materiał w płytach 
Maks. 1500 x 2000 mm

Różne  
tworzywa 

0,5 do maks. 15,0 mm

		Rodzaj obróbki: Fazowanie

W ciągu ostatnich 30 lat nasza firma rozwijała się w sposób ciągły, 
stając się specjalistą w technologii głębokiego tłoczenia (formowania 
próżniowego).

Oprócz osobistego doświadczenia naszych pracowników dysponujemy również 
najnowocześniejszym parkiem maszynowym i sami produkujemy niezbędne 
narzędzia do formowania – to pozwala zaoszczędzić dużo czasu i kosztów.

Dzięki temu często jesteśmy w stanie wyprodukować rzeczy „niemożliwe“ w 
procesie głębokiego  
tłoczenia, bez  
konieczności  
korzystania z  
bardzo  
drogiego  
procesu  
formowania  
wtryskowego dla  
niewielkich serii produkcyjnych.

ROSSEl-DISplay:  
NADAJEMY KSZTAŁT TWORZYWOM  
SZTUCZNYM



W naszych nowoczesnych pomieszczeniach przemysłowych jesteśmy w 
stanie wytwarzać również produkty dla przemysłu spożywczego, spełniając 
wysokie wymagania higieniczne. 
 
	 	Przemysłowy sposób produkcji umożliwia wytwarzanie dużych ilości  
  towarów o najwyższej jakości przy rozsądnych kosztach.

	 	Dzięki pracy zmianowej możemy w sposób elastyczny reagować na  
  sezonowe skoki zapotrzebowania – dzięki temu jesteśmy w stanie  
  terminowo dostarczać również duże ilości produktów. 

 	Nasi pracownicy przejmują odpowiedzialność za „swój“ produkt,  
  obserwują dokładnie cały proces produkcji troszcząc się o bardzo  
  wysoką jakość. 

Produkcja wkładek do sortowania  
dla przemysłu spożywczego  
odbywa się w klimatyzowanych  
pomieszczeniach roboczych z  
zachowaniem wysokich wymagań 
higienicznych, konsekwentnej  
dokumentacji i przy surowej kontroli 
jakości. 



Niech Państwa produkt otrzyma takie 
opakowanie, na jakie zasługuje!

Technologia głębokiego tłoczenia  
stosowana przez firmę Rossel-Display 
umożliwia uzyskanie doskonałej elegancji 
za rozsądną cenę, również przy produkcji 
małoseryjnej.

Paleta materiałów zaskakuje swoją 
różnorodnością i jest w stanie sprostać 
najwyższym wymaganiom.

Czy szlachetnie satynowane, czy też o 
strukturze jedwabiu, białe lub kolorowe, 
nowe lub z recyklingu: opakowanie będzie 
zawsze dopasowane do Państwa  
produktu.

Rolki z folią z tworzywa lub płyty 
stanowią podstawę obróbki 
maszynowej. Na końcu powstaje 
gotowy produkt. Państwa  
opakowanie.

W przypadku wkładek walizkowych 
decydującą sprawą jest, aby  
zawartość nie „trzęsła“ się w środku.  
lecz aby była ustabilizowana, a mimo  
to aby można ją było wyjąć bez użycia 
dużej siły. Dlatego też firma  
Rossel-Display zwraca uwagę  
podczas produkcji, aby również  
filigranowe szczegóły były oddawane  
czysto i zgodnie z wymiarami.

ROSSEl-DISplay:  
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 



Rossel-Display jest  
oczywiście firmą  

certyfikowaną — zgodnie  
z DIN EN ISO 9001:2000.



Perfekcyjna obróbka wymaga 
ostrożnego obchodzenia się 
z produktem. Czyste i mocne  
połączenia klejone, konstrukcje 
o stabilnym kształcie oraz folie 
zabezpieczające przed  
zarysowaniem i zanieczyszczeniem 
gwarantują, że produkt dotrze 
w takim stanie, w jakim został 
zamówiony.



ROSSEl-DISplay:  
PRODUKCJA RZEMIEŚLNICZA 

Produkcja przemysłowa i wytwarzanie 
rzemieślnicze uzupełniają się w  
firmie Rossel-Display perfekcyjnie.   
Dzięki klasycznym narzędziom nasi 
doświadczeni pracownicy wytwarzają 
podczas precyzyjnej, ręcznej pracy 
wysokiej jakości artykuły typu display. 

Perfekcyjnym uzupełnieniem  
opakowania jest nienaganna optycznie 
prezentacja Państwa produktu. Od 
małych tacek na pieniądze aż do  
stojaków prezentacyjnych na wysokość 
całego pomieszczenia – wyprodukujemy 
dla Państwa odpowiedni display.

Duże głęboko tłoczone elementy są ciągnięte  
podczas obróbki manualnej na maszynach 
płytowych. Pomimo tego, że praca ta wymaga 
dużego zaangażowania, firma Rossel-Display może 
ją wycenić w sposób bardzo przejrzysty.   
 
nasza paleta produktów:

	 	Tacki na pieniądze
 	Kontuarowe stojaki sprzedażowe 
 	Podłogowe stojaki sprzedażowe
 	Display’e wielkowymiarowe
 	Opakowania typu blister
 	Termozgrzewanie
 	Konfekcjonowanie
 	Frezowanie usługowe



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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