
Anul 2013 este pentru firma noastră, 
un an de sărbătoare, un an în care fa-
cem bilanțul efortului susținut din ultimii 
20 de ani și în mod deosebit ai ultimilor 
2 ani.

Romservice a dobândit ființa juridică 
în anul 1992, un an în care avântul an-
treprenorial românesc se afirma. Prin-
cipalul obiect de activitate s-a conturat 
treptat și a devenit importul, respectiv 
distribuția de produse și echipamente 
destinate vopsitoriei auto.

La începuturile activității, piața româ-
nească era instabilă și într-o continuă 
schimbare. Acest lucru nu ne-a impiedi-
cat să ne propunem să oferim produse 
și servicii la standarde europene. Cei 
care ne-au însoțit în lunga noastră călă-
torie de 20 de ani, pot spune astăzi că 
acest demers ne-a reușit. Am promovat 
produse, echipamente și servicii la cel 
mai înalt nivel calitativ și vom continua 
în aceeași manieră. Aceasta este o pro-
misiune ce ne-o facem atât nouă cât și 
clienților noștri.

Am selectat cu atenție furnizorii și 
partenerii cu care colaborăm, astfel în-
cât dorința noastră de a oferi servicii pro-
fesionale să nu rămână doar un dezide-
rat pe hârtie.

Totul a pornit cu un mic magazin 
aflat pe str. 13 Decembrie în Brașov, în 
cadrul căruia ofeream vopsea prepa-
rată și o serie de accesorii destinate 
vopsitoriei auto. Odată cu numărul în 
creștere de mașini ce apăreau zilnic pe 
piață, au crescut și cerințele. Numărul 
angajaților a crescut exponențial, ast-
fel încât în anul 2002, am fost nevoiți 
să achiziționăm o clădire mai încăpă-
toare pe care am amenajat-o în așa fel 
încât să cuprindă birourile și depozitul 
firmei. Livrările către clienții din țară se 
făceau de la sediul cel nou, sediu ce 
aproviziona și cele trei puncte de lucru 
deschise pe parcurs, unul la Arad, altul 

la București și celălalt la Sibiu. Numă-
rul de furnizori a crescut, astfel că în 
2008 clădirea a devenit neîncăpătoa-
re. Începând cu anul 2010, s-a adăugat 
rețelei noastre de magazine, încă unul 
la Constanța.

În 2011, în plină criză economică, am 
considerat că nu putem lăsa la întâmpla-
re și în voia crizei mondiale cursul afa-
cerii ce își luase startul în 1992, astfel 
încât în luna mai 2011, încurajați și de 
o mică speranță de îndreptare a econo-
miei, am achiziționat o hală de 570 m², 
în cartierul Noua din Brașov.

După un an de muncă asiduă la ame-
najarea spațiului de birouri și depozite, în 
aprilie 2012 ne-am mutat în „casa nouă“.

Am continuat să ne dezvoltăm 
rețeaua de distribuție pentru a fi mai 
aproape de utilizatorul final, dorind să 
punem la dispoziția clienților noștri pro-
dusele necesare în cel mai scurt timp.

Pentru a veni în întâmpinarea clien-
ților noștri, am publicat, începând cu de-
cembrie 2011, o broșură lunară în care 
prezentăm pe larg noutățile apărute în 
oferta noastră. O nouă pagina de inter-
net, www.romservice.ro, a fost lansată în 
iulie 2012.

Tot 2012 este și anul în care un nou 
parteneriat s-a concretizat iar firma Ro-
berlo România s-a alipit grupului Rom-
service.

În iulie 2013, în prezența invitaților 
noștri, s-a inaugurat sediul Romservice 
și Centrul de  Instruire aferent acestuia.
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Distribuim în România produsele unor firme celebre. 
Parteneriatele dezvoltate în timp ne onorează și ne stimulează 

să păstrăm bunul renume creat pentru proiectele viitoare.
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BASF

gama completă de 
lacuri și vopsele auto.

Carizzma
gama completă de produse 
destinate tuningului auto.
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INDASA
Portugalia

materiale abrazive 
pentru service auto și 
aplicații industriale, 
dispozitive auxiliare.

Chamäleon
Germania

chituri auto, antifoane, 
masticuri, lacuri, grunduri.

3M 
Automotive

gama completă de 
accesorii pentru 
vopsitorie auto.

Flexipads
Anglia

talere și dispozitive 
pentru polishare.
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Menzerna
Germania

paste polishare 
profesionale pentru 
domeniul auto și industrie.

Concept
produse destinate 
domeniul de detailing.

Flexipads
World Class

talere și dispozitive 
pentru polishare.
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Starchem
Anglia

echipamente diverse 
pentru vopsitorie.

RUPES
Italia

șlefuitoare profesionale, 
electrice și pneumatice, 
aspiratoare de praf, 
centrale de aspirație.

SATA
Germania

pistoale de vopsire, 
sisteme de filtrarea aerului.

INFRARR
Italia

lămpi de uscare 
în infra roșu.

GARMAT
Belgia

cabine de vopsire pentru 
service auto și industriale, 
zone de pregătire 
pentru vopsitorie.

IRT
Suedia

lămpi de uscare 
în infra roșu.

Drester
Suedia

mașini automate de 
spălare a pistoalelor 
de vopsire.

Herkules
Germania

sisteme de ridicare și 
transport, dispozitive 
automate pentru 
spălarea ecologică a 
pistoalelor de vopsire.
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Kemtex
Belgia

accesorii și consumabile 
vopsitorie.

ApV
Germania

hârtie de izolat cerată 
pentru vopsitorie.

EWO
Germania

cuplaje, racorduri din 
alamă și sisteme de 
filtrarea aerului.

Pelatec
Germania

echipament de lucru 
și protecție.

Vefim
Italia

filtre pentru cabina 
de vopsire.

Briel
Germania

lavete antistatice.



Ziua de 5 iulie 2013 a debutat cu multe emoții. 
Pe de-o parte, de 3 săptămâni se anunțau ploi cu 
tunete și fulgere. Am instalat un cort la intrarea în 
Centrul de Instruire și ne-am rugat și am sperat să 
fim feriți de ploaie. Pe de altă parte, momentul era 
unic pentru istoria firmei noastre și doream ca totul 
să meargă ca pe roate. 

La sosirea invitaților, soarele strălucea cu putere 
și niciun nor nu ne amenința dimineața. Cu mare bu-
curie le-am urat bun venit invitaților noștri din țară 
și străinătate. Eram nespus de bucuroși pentru că 
reușiseră să pună timp deoparte și să raspundă 
invitației noastre.

Fără a ne pierde în prea multe vorbe, am trecut 
la fapte. Alături de Managerul General al firmei Rom-
service, Dl.  Peter Bojor, au mai tăiat panglica de inau-
gurare Dl. Rene Lang, Vice President Regional Sales 
Management  Distribution  Europe ca reprezentant al 
BASF Coatings Germania și Dl.  Horia Beleș, Director 
Tehnic la Eurial Invest.

Am pășit în noul Centru de Instruire cu emoție și 
am ciocnit o cupă de șampanie. Au urmat o serie 
de mesaje scurte din partea partenerilor și clienților 
noștri participanți la eveniment.

Invitații noștri ne-au însoțit într-un scurt tur al no-
ului sediu și au rămas plăcut impresionați de pro-
gresul făcut în cei 2 ani de la achiziționarea clădirii, 
cu atât mai mult cu cât unii o văzuseră și în stadiul 
inițial, imediat după cumpărare.

În jurul orei 15:00 am părăsit sediul central pen-
tru a participa la activitățile destinate după-amiezii. 
Imediat după urcarea în autocar, norii și-au dat tri-
butul pe care îl ținuseră în frâu toată ziua. „Semn de 
belșug“, ne-au șoptit mulți dintre cei ce ne însoțeau.

Imagini realizate de Simona Cristureanu • www.stopthetime.ro



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

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

 O echipă de profesioniști vă stă la dispoziție pentru rezol-
varea problemelor apărute în atelierul de vopsitorie, pentru a 
vă propune soluții, echipamente și produse performante, toate 
acestea cu scopul rentabilizării activității și maximizării profi-
tului dumneavoastră. Ne propunem să lărgim această ofertă 
cu noi produse, servicii și echipamente. În cadrul noului se-
diu central din Brașov oferim clienților și partenerilor noștri un 
Centru de Instruire dotat la standarde europene.

În momentul de față, colaborăm cu o echipă a concernu-
lui BASF în vederea realizării unui audit, care se va încheia în 
septembrie 2013 și va avea ca rezultat obținerea acreditării 
internaționale a acestui centru. Dorim ca aici să desfășurăm 
cursuri de instruire în domeniul auto atât pentru angajații cât 
și pentru clienții noștri. 

Dacă nu vă numărați încă printre clienții și partenerii noștri, 
vă invităm să vă alăturați nouă.

Vă asigurăm că echipa Romservice nu vă va dezamăgi! 

 Tuturor clienților și partenerilor noștri le 
mulțumim că sunt alături de noi!


