Încrederea este
începutul unui parteneriat!
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De mai bine de 50 ani Roplasto planifica, desfasoara si executa sisteme
de profiluri din PVC.

Roplasto este unul dintre pionierii in producţia de ferestre din material plastic din
Germania si oferă in calitate de constructor de sisteme un program in ansamblu de
profiluri PVC.
Fabricanţi din peste 15 tari folosesc aceste profiluri pentru a produce, in acord cu
reglementările din fiecare tara, toate tipurile de ferestre si uşi.
Deşi sunt atât de diferite, fiecare produs fabricat din profilurile Roplasto are proprietăţile
deosebite ale materialelor noastre si profunda experienţa a inginerilor noştri cu privire la
tehnologia de procesare.

Control de calitate
chiar de la început!

Calitatea nu se întâmpla sa
fie, pur si simplu; începe cu
materialele de prelucrare
corecte.
Pentru a ne asigura de calitate,
Roplasto se ghidează pe principiul ca
este mai bine sa eviţi o greşeala decât
sa o repari mai târziu cheltuind o
anumita suma de bani.

Consecinţele sunt:
- Executam sisteme de profiluri si fabricam, de asemenea, uneltele cerute pentru
producţie.
- Folosim maşini de prelucrare moderne pentru precizie si eficienta ridicate dar ne si
bazam pe experienţa si capacitatile muncitorilor noştri bine pregătiţi.
- Maşina noastră interna de mixare ne asigura o calitate constanta si permite
soluţii individuale.
- Diferitele profiluri ale sistemului nostru sunt produse in liniile noastre de extruziune.
Producţia este integral automata, efectuându-se frecvent verificări de calitate in diferite
etape.
Roplasto a fost primul constructor de sisteme care a îndeplinit cerinţele DIN ISO 9001
si deţine certificate inca din 1993. Aceasta include aprobarea calităţii Europene pentru
toate domeniile de afaceri, inclusiv servicii clienţi, desfăşurare fabricate, producţie si
expediere mărfuri.
Propria linie de acoperire cu foita de metal garantează flexibilitate pentru clienţii noştri
a unor profiluri de înalta calitate.

Tehnologie înalta „ Fabricat in
Germania” pentru piaţa internaţionala

Produse care îndeplinesc cererile - ca varietate la dorinţele clienţilor
Aşteptările si dorinţele clienţilor referitor la ferestre si uşi sunt foarte diferite. Sunt
unele aspecte generale, ca eficienta energiei, reducerea zgomotului si protecţie antifurt. Sunt unele preferinţe personale cu referire la culoare, forma si funcţionalitate, chiar
si unele cereri specifice fiecărei tari. Sistemul Roplasto oferă soluţii pentru toate tipurile
de combinaţii.
De asemenea, Roplasto face constant analize asupra pieţei de dezvoltare si tinde spre
viitoare reglementari.
Universalitate in procesarea de aplicare si economica
Prin dezvoltarea garniturilor de etanşare centrale si de fixare care sunt egale in
mărime, sistemul Roplasto obţine un efect considerabil de raţionalizare de
înmagazinare. Un set prevăzător de profiluri permite aparaturii de prelucrare sa ofere o
categorie larga de produse.
„Nu suntem niciodată mulţumiţi de noi. Lucrurile pe care le-am făcut bine azi,
vrem sa le facem si mai bine mâine. Roplasto trebuie sa fie mereu sinonimul
reabilitaţii si puterii inovaţiei.“
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Parteneriat profesionist
mai presus de expedierea mărfurilor!
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Roplasto doreşte sa va ajute sa deveniţi tehnologi de succes.
Institut pro testováni a certificaci, a.s.

Aşadar, Roplasto oferă, de exemplu, partenerilor săi o consultaţie de afaceri calificata.
Departamentul de dezvoltare ţine seama de sugestiile si dorinţele fabricanţilor cu privire la
proprietăţile tehnice pentru dezvoltarea noilor profiluri, luate in considerare. Soluţiile noi si
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practice sunt rezultatul unei cooperări fructuoase dintre tehnicienii de aplicare de la Roplasto si
departamentul tehnic al fabricanţilor.
„ Vrem sa fim cunoscuţi ca buni profesionişti, constructor de sisteme de maxima

SKTC-110 pri VÙSAPL, a.s.t.

eficienta care îndeplineşte permanent aşteptările clienţilor cu privire la calitate,
reabilitate de expediere si inovaţii tehnice.“

Kroatische Zertifizierung

