
Grupul WAGNER
la nivel mondial:

1450 de angajaţi;

18 companii operaţionale, care 
 includ 9 fabrici și 8 reprezentanţe 
 internaţionale de vânzare și service;

Aproximativ 300 de agenţii 
internaţionale;

Centru tehnologic desfășurat pe 
1500 m² în Markdorf, Germania și alte 
7 centre în diferite locaţii pe glob;

Service global la sediul clientului.
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Automobile, piese de mobilier, pereți, garduri, utilaje, telefoane 
 mobile,  jante, canapele de piele sau sticle de parfum – toate au 
un numitor  comun – SUNT VOPSITE. Suprafața finală a unui obiect 
 ajută la stabilirea funcției, a durabilității și a atractivității sale. 

WAGNER International AG, cu sediul în  Altstätten (Elveţia), este o societate de tip 
holding și este deţinută de cele două fundaţii non-profit  Josef-Wagner. În plus faţă 
de marca WAGNER, grupul deţine o serie de companii și mărci, cum ar fi  Titan 
Tool Inc, EARLEX Ltd.,  WALTHER Spritz- und  Lackiersysteme 
GmbH și  Reinhardt-Technik GmbH.

Folosind tehnologii inovatoare pentru aplicarea 
de vopsele, fie sub formă de lichid, pudră sau alte ti-
puri de materiale, WAGNER a contribuit, în ultimii 
60 de ani la ridicarea standardului impus calităţii 
 suprafeţelor finale, peste tot în lume. Încă din 
1953, fondatorul companiei Josef Wagner a dez-
voltat primul pistol electric de pulverizare „fără 
aer“, denumit  „The Whisker“. Astăzi, tehnologi-
ile Wagner destinate finisării suprafeţelor se re-
găsesc în toate sectoarele, fie că ne referim la uti-
lizatori finali, constructori sau industrie și acoperă 
o gamă largă de produse de la sisteme de pulverizare 
manuale de mici dimensiuni, dispozitive de uz profesi-
onal și până la linii industriale automate. Cele două divizii, 
cea de  Finisaje  decorative și cea de  Soluții  industriale, acoperă 
întregul spectru de cerinţe din domeniu.

Produsele și soluţiile WAGNER sunt fiabile, eficiente, 
rentabile și se disting prin standarde ridicate de calita-
te și tehnologii de ultimă oră. Aceste produse inova-
toare susţinute de reţeaua de service la nivel mon-
dial, au făcut din WAGNER un furnizor principal în 
domeniul finisării suprafeţelor. Pentru a asigura 
avansul tehnologic, se colaborează îndeaproa-
pe cu producătorii de materiale și cu instituţii 
de cercetare știinţifică, având ca rezultat atât 
dezvoltarea și îmbunătăţirea produselor și a 
sistemelor proprii cât și modelarea tendinţelor 
viitoare ale industriei. Pentru a garanta calitatea 
înaltă a tuturor produselor WAGNER, un sistem de 
asigurare a calităţii este implementat pentru toate 
procedurile existente, și anume: dezvoltare, producţie, in-
gineria procedeelor, marketing, vânzări / distribuţie și service.



Sisteme pentru vopsea LICHIDĂ
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Aplicare robotizată

WAGNER oferă o gamă completă de produse și tehnologii pentru întreaga secvenţă de proceduri, începând cu alimentarea produsului,  urmată 
de amestecarea, deplasarea și controlarea până la aplicarea unui strat optim pe suprafaţa prelucrată. Tehnologia are în vedere atât apli-
carea vopselelor lichide cât și a celor sub formă de pulbere, a lacurilor și a altor tipuri de substanţe lichide.

Pentru orice tip de cerere, WAGNER oferă tehnologia cea mai convenabilă. Se ajunge astfel, la o utilizare eficientă a resurselor, la 
calitate și profitabilitate maximă și la rezultate excelente. În final, alegerea între vopsirea cu materiale sub formă lichidă sau 
cea cu pulbere, depinde în întregime de produsele prelucrate și de condiţiile interne de operare.

 � Este posibilă aplicarea atât a sistemelor multi-strat (primer, strat vopsea), 
precum și a straturilor foarte subţiri de vopsea sau a celor de încărcare.

 � Pot fi vopsite toate tipurile de suprafeţe, de diferite forme 
geometrice (lemn, sticlă, metal, materiale plastice, îmbrăcăminte, 
piele etc.), cu sau fără utilizarea câmpului electrostatic.

 � Posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de culori și efecte, de exemplu: 
suprafeţe acoperite cu un lac lucios (în special pentru domeniul auto 
și industria mobilei), suprafeţe metalizate, efecte de tip „flip-flop“.

 � Placări ale unor piese fine la atingere, de exemplu armături pentru mașini.

 � O gamă largă de produse ce pot fi utilizate, cum ar fi 
vopseaua 2K, vopseaua UV, sol-gel, vopsele pe bază de apă, 
care sunt destinate în special domeniului auto. 

 � Diferite tipuri de produse ce pot fi pulverizate într-un singur pas.



Sistem vopsire PEM–X1
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Aplicare robotizată

WAGNER oferă o gamă completă de produse și tehnologii pentru întreaga secvenţă de proceduri, începând cu alimentarea produsului,  urmată 
de amestecarea, deplasarea și controlarea până la aplicarea unui strat optim pe suprafaţa prelucrată. Tehnologia are în vedere atât apli-
carea vopselelor lichide cât și a celor sub formă de pulbere, a lacurilor și a altor tipuri de substanţe lichide.

Pentru orice tip de cerere, WAGNER oferă tehnologia cea mai convenabilă. Se ajunge astfel, la o utilizare eficientă a resurselor, la 
calitate și profitabilitate maximă și la rezultate excelente. În final, alegerea între vopsirea cu materiale sub formă lichidă sau 
cea cu pulbere, depinde în întregime de produsele prelucrate și de condiţiile interne de operare.

 � Recuperarea de până la 99% din gazări, cu posibilitatea 
de a reduce pierderile și de a crește profitabilitatea.

 � Procedeu ecologic, datorat omiterii de solvenţi și diluanţi.

 � Rezistenţă ridicată a suprafeţelor vopsite, de exemplu împotriva 
radiaţiilor UV și a stresului mecanic – acest tip de aplicaţie 
este ideal pentru aluminiu și jante din oţel, mașini agricole, 
utilaje de construcţie și profiluri din aluminiu.

 � Acoperire ideală a tuturor metalelor conductoare 
electric – în plus există posibilitatea de a vopsi 
și alte tipuri de materiale, de exemplu mase 
plastice, MDF sau sticlă cu ajutorul tehnologiei 
electrostatice (cu condiţia ca acestea să poată 
rezista la temperaturi de până la 140 °C).

 � Reperele vopsite pot fi manevrate și 
încărcate imediat după răcire, scurtând 
astfel timpul de prelucrare.

 � Efort redus de curăţare.

Sisteme pentru vopsea PULBERE
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Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 36A tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550010, Str. Dealului nr. 12C tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.

Sisteme pentru
CONSTRUCTORI

WAGNER – partenerul tău pentru echipamente de vopsire!

Echipamentele de vopsire WAGNER nu sunt utilizate doar de către constructori, ci și în industrie sau de 
către utilizatorii finali pentru a aduce îmbunătăţiri spaţiilor de locuit. WAGNER oferă deci atât sisteme 
mici de pulverizare a vopselei cât și echipamente de vopsire pentru profesioniști sau instalaţii de vopsire 
 industrială necesare pulverizării de vopsele lichide sau sub formă de pulbere. 

WAGNER este recunoscut în întreaga lume, ca producător de echipamente pentru aplicarea vopselelor, al 
 lazurilor și tencuielilor. În funcţie de domeniul de aplicare, sectorul dedicat constructorilor se poate împărţi după 
cum urmează.

 � Proiecte de mică anvergură: unităţi de pulverizare pentru reparaţii și 
finisări. Sunt ideale pentru toate proiectele de construcţie și renovare, 
iar unitatea se utilizează rar. Au un bun raport preţ–performanţă.

 � Construcții civile: unităţi pentru zugrăvit și tencuit. Sunt ideale pentru 
toate aplicaţiile de la interior și exterior, pentru o gamă largă de 
suprafeţe, pereţi, tavane, calorifere sau tocuri de uși. Pompele cu șurub 
sunt durabile și destinate pulverizării de materiale din agregate grele. 

 � Lucrări din lemn sau metal: Unităţi de pulverizare destinate unei 
game largi de obiecte, cum ar fi: scări, pardoseli, bucătării, mobilă 
și balustrade. Sunt utilizate fie vopsele pe bază de apă sau solvent. 

 � Protecție structurală sau împotriva coroziunii: Aplicarea 
unui strat de protecţie cu ajutorul tehnologiei fără aer (airless) și 
pompe electrice sau a celor cu piston cu alimentare pe benzină.

 � Pregătire: Unelte electrice pentru îndepărtarea vopselei și a tapetului.

 � Gama de produse oferită variază de la unităţi mici pentru începători, 
la unelte mai sofisticate ajungând până la echipamente 
specializate pentru profesioniști. Gama largă de accesorii 
garantează o potrivire optimă la lucrarea în cauză.

 � WAGNER dezvoltă numeroase produse inovatoare, 
menţinând o strânsă legătură cu utilizatorii, 
cu producătorii de vopsele și cu instituţiile 
de cercetare știinţifică din domeniu. 

 � În plus, o întreagă echipă vă stă la 
dispoziţie atât pentru a vă ajuta să alegeţi 
echipamentul ideal cât și pentru eventuale 
sesiuni de servisare și depanare.


