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ROSSEl-DISplay:  
ÎNGRIJIRE PERSONALĂ  

DE LA BUN ÎNCEPUT

Cine doreşte să comercializeze produse deosebite 
are nevoie de ambalaje individuale de cea mai bună 
calitate.

De mai bine de 30 de ani noi satisfacem cele mai 
pretenţioase cerinţe ale clienţilor noştrii. 

De la primul sfat pentru dezvoltarea soluţiei optime de 
ambalare până la producţie şi confecţionare noi vă oferim 
cea mai înaltă calitate şi servicii.

Căile directe de comunicare, timpul de lucru flexibil şi 
renunţarea consecventă la balastul formal-birocratic fac 
posibilă o administrare simplă şi timpi rapizi de livrare.

Prin producţia proprie de scule noi putem să reacţionăm 
foarte repede la dorinţele clienţilor noştrii.

Conducerea firmei noastre stă la dispoziţia clienţilor şi  
a colaboratorilor săi în egală măsură pentru o competenţă 
socială şi o îngrijire personală. La noi un om va fi perceput 
ca fiind om. 

Noi ne bucurăm pentru colaborarea cu 
dumneavoastră!

Lucru în echipă: soluţiile 
individuale necesită multe 

mâini şi minţi luminate.



De la prima idee până la ambalajul 
final este o cale lungă. 

Noi asistăm clientul nostru pe această 
cale şi îl susţinem de la început.  
Noi dezvoltăm soluţii, construim modele 
şi creăm soluţii din experienţa noastră.  
Şi apoi totul se pune cap la cap: 
soluţia ideală pentru produsul 
dumneavoastră.





După ce ideea a fost 
schiţată pe hârtie 
urmează transpunerea 
pe calculator prin 
aplicarea progamelor 
moderne CAD.

Din modelul virtual 
3D pe ecran va fi 
fabricată matriţa 
corespunzătoare prin 
prelucrare mecanică.

Stefan şi Heidi Rossel 
(administraţia) 
Consultanţă de la prima mână – competenţă  
şi conducere aflată în generaţia a doua.

Componente ambutisate într-o 
eleganţă desăvârşită 

Firma Rossel-Display execută 
întregul sortiment:

componente valoaroase cu 
aplicaţii prin serigrafie sau  
numai O “comandă mică” – noi 
executăm întotdeauna la calitatea 
maximă.

Chiar şi la accesoriile geamantanelor 
este decisiv ca conţinutul să nu 
se clatine ci să stea fix şi cu toate 
acestea să poată fi luat fără a  
necesita o forţă prea mare.  
De aceea firma Rossel-Display 
urmăreşte la producţie ca şi detaliile 
filigram să fie curate şi executate la 
dimensiunea adecvată.

Spectrul de performanţă:

		Modul de prelucrare: Ambutisare adâncă în vid

Felul materialului Material în role 
Max. 600 x 1000 mm

Material tip placă 
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

La cerere se pot prelucra şi alte materiale

Felul materialului Material tip placă 
Max. 1600 x 2000 mm

Acril Până la max. 15 mm

		Modul de prelucrare: Laser-Plotten

Felul materialului Material tip placă 
Max. 2000 x 3000 mm

Div. materiale 
plastice 

La cerere 

		Modul de prelucrare: frezare şi prelucrare 3D

Felul materialului Material tip placă 
Max. 1500 x 2000 mm

Div. materiale 
plastice 

0,5 până la max. 15,0 mm 

		Modul de prelucrare: şanfrenare

În ultimii 30 de ani noi ne-am dezvoltat permanent ca specialişti pentru 
procedeul de ambutisare adâncă (deformarea în vid).

Pe lângă experienţa personală a colaboratorilor noştrii noi dispunem de un parc 
de maşini foarte modern şi producem  matriţele de profilat necesare – aceasta 
face posibilă o economie de timp şi de bani. 

În acest mod noi suntem capabili să facem şi aşa zisul “imposibil” în domeniul 
tehnologiei de ambutisare adâncă, în loc să plătim procedee foarte scumpe de 
turnare prin injecţie  
pentru un număr  
redus de bucăţi.  

ROSSEl-DISplay:  
NOI AMBUTISĂM MATERIALE PLASTICE



În halele noastre moderne de producţie noi putem confecţiona şi produse 
pentru industria alimentară păstrând un nivel ridicat de igienă.  
 
	 	modul industrial de producţie face posibilă fabricarea unui număr ridicat  
  de bucăţi cu o calitate ridicată la un cost acceptabil. 

 	datorită organizării muncii în schimburi de lucru se poate reacţiona flexibil  
  în cazul unor comenzi sezoniere.  

 	angajaţii noştrii îşi iau răspunderea pentru produsul lor, urmăresc cu atenţie  
  întregul proces de producţie şi se îngrijesc pentru obţinerea unei înalte   
  calităţi.

Producţia cu instalaţiile 
de sortare din industria  
alimentară se face în  
incinte de lucru climatizate  
şi păstrarea unor cerinţe  
igienice ridicate, o  
documentare consecventă 
şi un control de calitate mai 
strict.



Oferiţi produsului dumneavoastră  
ambalajul pe care-l merită!

Tehnologia de ambutisare adâncă aplicată 
de firma Rossel-Display face posibilă o 
eleganţă desăvârşită la un preţ accesibil 
chiar şi la un număr redus de bucăţi.  

Sortimentul de produse surprinde mereu 
prin diversitate şi va fi adecvată pentru cei 
cu pretenţii ridicate.

Satinat sau pluşate catifelat, sau alb 
sau colorat, nou sau reciclat: ambalajul 
va fi dispus indivitual pentru produsul 
dumneavoastră.  

Rolele cu folie sintetică sau 
plăcile de material stau la baza 
prelucrării mecanice. La sfârşit 
se va afla produsul final:  
ambalajul dumneavoastră.

ROSSEl-DISplay:  
PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ 



Rossel-Display este 
bineînţeles certificat

conform normei
DIN EN ISO 9001:2000.



Prelucrarea perfectă necesită o 
manipulare îngrijită a produsului. 
Cusăturilecurat lipite şi rezistente,  
o construcţie stabilă precum şi  
folia de protecţie împotriva  
zgârieturilor şi a mizeriei garantează 
că produsul va ajunge la destinaţie 
aşa cum a fost comandat. 



ROSSEl-DISplay:  
PRODUCŢIE PROFESIONALĂ 

Producţia industrială şi execuţia 
profesională se completează perfect 
la firma Rossel-Display. Cu ajutorul 
unor scule clasice colaboratorii noştrii 
cu experienţă execută manual în  
filigram articole Display cu o deosebită 
valoare.  

O completare perfectă la ambalajul 
dumneavoastră este o prezentare 
optică pretenţioasă a produsului 
dumneavoastră. Începând cu tăvile 
mici pentru numărarea banilor şi  
până la standurile comerciale uriaşe 
– noi realizăm pentru dumneavoastră 
display-ul adecvat.

Componentele ambutisate mari vor fi trase manual 
pe maşinile cu plăci. Cu toate că această operaţie 
este solicitantă pentru personalul nostru totuşi firma 
Rossel-Display poate oferi aceste produse la un preţ 
foarte scăzut.  
 
Sortimentul nostru de produse:

	 	tăviţe pt. numărarea banilor
 	suporţi pentru produse 
 	piedestale prezentare produse
 	display-uri mari
 	ambalaje blistere 
 	sigilări la cald
 	confecţionare
  	frezări



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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