
Pentru fiecare dintre clienţii noștri, aceasta în‑
seamnă că veţi avea la dispoziţie toate produsele ne‑
cesare reparaţiilor profesionale de caroserii de la o 
singură sursă, însoţite de un standard unic de înaltă 
calitate. Un lucru foarte important pentru noi este 
ca fiecare produs din gama noastră să fie conform 
cu cerinţele de cea mai înaltă calitate. Prin urmare, 
suntem mereu în căutare de produse inovatoare pe 
care le atragem în oferta noastră curentă, luând în 
considerare dorinţele și cerinţele individuale ale cli‑
enţilor noștri. În ceea ce privește gama  Chamäleon, 
produsele principale sunt reprezentate de chituri, 
fillere și lacuri. În plus, portofoliul de produse mai 
cuprinde masticuri, aerosoli, grunduri, antifoane și 
alte accesorii (benzi adezive, lavete și șervețele) care 
sunt rezultatul aceluiași nivel de calitate ridicat. Nu 
vă vom dezamăgi încrederea în produsele noastre și 
suntem nerăbdători să descoperim un parteneriat 
de succes cu fiecare dintre Dvs.!

Echipei Romservice îi face deosebită plăcere să vă 
prezinte noua ofertă completă de materiale și 
accesorii destinate reparațiilor de caroserii auto
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Chamäleon s‑a înființat 1965, în Schwerte, Ger‑
mania. Atunci, ca și acum, chiturile și produsele adi‑
acente de înaltă calitate erau identificate prin logo‑ul 
galben‑negru inconfundabil. La momentul respec‑
tiv chiturile Chamäleon erau fabricate în principal 

pentru piaţa germană. Încă de pe atunci se doreau 
a fi produse de cea mai bună calitate de care utili‑
zatorii profesioniști să poată depinde. Expansiunea 
pe pieţele internaţionale și extinderea gamei de pro‑
duse a constituit obiectivul companiei începând din 
anul 2002, după ce s‑a decis mărirea portofoliului de 
produse care urmau să aiba ca bază ideea de calita‑
te „Made in Germany“. Prin urmare, marca s‑a con‑
stituit într‑o companie separată cu un management 
calificat, ce punea accent pe extinderea și dezvolta‑
rea în continuare a brandului. Orașul  Heidelberg 
din Germania, situat pe râul Neckar, a fost ales ca 
sediu al companiei, oferind condiţii ideale pentru 
dezvoltarea de noi strategii datorită infrastructurii 
sale și a unui centru universitar de excepție.

Astfel compania Chamäleon a reușit să‑și reali‑
zeze cu succes obiectivele stabilite în 2002 și să pro‑
moveze la nivel internaţional gama largă de produse 
pentru reparații auto. Rețeta strategică a succesului 
este aceea de a oferi produse de înaltă calitate cu un 
raport ideal preţ‑performanţă. Acest lucru a făcut la 
ora actuală din Chamäleon, unul dintre liderii de 
piaţă în multe ţări ale lumii.

Istoricul poate continua și cu Dvs. în 
calitate de partener al lor!

Scurt istoric al companiei Chamäleon



Calitate
Fiind o companie germană, primul deziderat 

este de a respecta promisiunea calităţii „Made in 
Germany“. Această promisiune nu se aplică numai 
la produsele din ofertă, ci și la serviciile adiacen‑
te oferite prin parteneriatul cu firma Romservice. 
Astfel, este important ca fiecare produs din gama 
Chamäleon să fie de cea mai înaltă calitate. În acest 
scop, toate produsele sunt permanent controlate în 
vederea asigurării clienţilor de promisiunea calității. 
În plus, controlul regulat al produselor are ca re‑
zultat înțelegerea tendinţelor de pe piaţă, respectiv 
crearea și dezvoltarea de produ‑
se ce iau în considerare dorinţele 
și cerinţele clienţilor. Acest lucru 
implică o comunicare constantă 
cu clienţii și o adaptare la pieţele 
locale, nu numai din punctul de 
vedere al calităţii produselor, dar, 
și în ceea ce privește dimensiunea 
ambalajului și corectitudinea pre‑
ţului. Prin urmare, se dorește o 
comunicare constantă cu partene‑
rii noștri, fiind deschiși la sugestii‑
le de îmbunătăţire și ideile prezen‑
tate de aceștia.

Client și partener
Compania Chamäleon este în mod clar axată pe 

client și înțelege că poate avea succes doar dacă ur‑
mează cerinţele clienţilor săi și își propune să dez‑
volte un parteneriat cu aceștia. De aceea, preferă să 
își definească clienții ca fiindu‑le „parteneri“. Îm‑
preună cu distribuitorii lor formează o echipă care 
lucrează unitar pentru a asigura succesul clienților 
lor și care își îndeplinește promisiunile și obiectivele 
de fiecare dată. 

Încrederea acordată reciproc poate însemna 
obiective de creștere atinse de ambele părți. 

Romservice își dorește 
să crească și să își îmbu‑
nătăţească produsele și 
serviciile în continuare și 
ne‑ar bucura dacă vă veți 
alătura nouă în calitate de 
client și partener.

Pentru mai multe 
informații despre aces-

te produse, vă rugăm 
să consultați catalogul 

nostru dedicat sau să ne 
scrieți la adresa: 

info@romservice.ro.



Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
SC ROMSERVICE SRL • e‑mail: info@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500091, Str. Traian Grozăvescu nr. 7, Tel./Fax 0268 474 474
Brașov 500199, Str 13 Decembrie nr 32, Tel./Fax 0268 425 904
București 040062, Calea Văcărești nr. 276, Tel./Fax 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838 
Sibiu 550081, Str. Râului nr. 22A, Tel./Fax 0269 225 100
Constanța 900205, Str. Poporului nr. 90, Tel./Fax 0241 512 555

Avertisment!

Folosirea cu multă încredere și obținerea 

de rezultate excepționale de fiecare dată, 

creează dependență cronică și poate 

duce la forme avansate de mulțumire și 

satisfacție. Totodată poate produce stări 

iresponsabile de iritare a concurenței.

Chamäleon își asumă întreaga răspundere 

și va răsplăti clientul cu noi și noi produse 

pentru a menține această stare.
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