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KIM JESTEŚMY

WHO WE ARE
WHO WE ARE

Zakład Usługowy ROSA Sp. z o.o., zlokalizowany w samym centrum Europy,
jest częścią polskiej grupy firm ROSA, która od dwudziestu lat działa na międzynarodowym rynku oświetlenia zewnętrznego. Posiadamy aktualnie największą
w Europie Środkowo-Wschodniej anodownię wyrobów aluminiowych, w której świadczymy usługi anodowania elementów aluminiowych o długości do
10 m w 10 kolorach każdy z możliwością wybłyszczania.
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Zakład Usługowy ROSA Sp. z o. o., located in the center of Europe is
a part of Rosa Group, polish company that has been acting on the international outdoor lighting market for 20 years. We are one of the largest
and most modern anodising plants in Middle-East Europe that provides
high quality aluminium anodising services for elements of up to 10 m in
10 colours in both matt and chemically brightened finish.

TYCHY
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NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA

MODERNITY
MODERN PRODUCTION LINE

Anodowanie elementów o długości do 10 m • Anodized elements of up to 10 m lenght.

u

Świadczymy usługi anodowania oraz barwienia elektrolitycznego i interferencyjnego elementów aluminiowych – profili, blach, rur,
elementów konstrukcyjnych, itp. Wymiary posiadanych wanien technologicznych wynoszą: 11 x 0,8 x 2,8 m. Pozwala to na anodowanie elementów o długości do 10 m, wadze jednostkowej do 500 kg oraz wadze całkowitej do 1,5 t dla pojedynczego wsadu,
a także nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych.
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up to 10 m
We provide anodising and electrolytic and interference colouring services of aluminium elements – profiles, sheets, tubes, construction elements etc. The size of our technological tanks (11 x 0,8 x 2,8 m) enables to anodise elements of up to 10 m length, 500 kg
unit weight, 1,5 t each batch total weight and even non-standard construction solutions.
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

INNOVATION

INNOVATIVE TECHNOLOGY

Utlenianie anodowe zapewnia wysoką ochronę powierzchni wyrobu aluminiowego przed działaniem czynników korozyjnych. Jako jedyni w Polsce oraz nieliczni na świecie oferujemy kolory uzyskiwane metodą barwienia interferencyjnego. Zapewnia ona bogatą paletę
kolorów odpornych na czynniki zewnętrzne, w tym promieniowanie UV, a także nadaje powierzchni anodowanej walory estetyczne.
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Anodic oxidation gives a high performance aluminium surface corrosion protection. The only one in Poland and one of the
few in the world, ROSA uses the technology of interference colouring. Method enriches the aluminium anodic layer with wide
range of colours. It is UV resistant and gives the anodic surface an aesthetic look.

PALETA KOLORÓW ANODOWANIA • ANODISING COLOURS PALLET

Naturalny / Natural C-O

Naturalny / Natural C-OW

Szampański / Champagne C-32

Szampański / Champagne C-32W

Szary / Grey CI-63

Szary / Grey CI-63W

Grafitowy / Graphite CI-65

Grafitowy / Graphite CI-65W

Oliwka / Olive C-33

Oliwka / Olive C-33W

Inox C-45

Inox C-45W

Brązowy / Brown C-34

Brązowy / Brown C-34W

Czarny / Black C-35

Czarny / Black C-35W

Antracytowy / Anthracite CI-78

Antracytowy / Anthracite CI-78W

Zielony / Green CI-75

Zielony / Green CI-75W

Rzeczywista barwa anodowania może różnić się od prezentowanego koloru wzornika / real anodising colour can differ from presented colour sample
„W” oznacza wybłyszczanie / chemically brightened finish.
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WYSOKA JAKOŚĆ

QUALITY

HIGH QUALITY

Nasza firma uzyskała aprobatę techniczną Stowarzyszenia Producentów Powłok Anodowych – QUALANOD, wraz z prawem do używania
Znaku Jakości QUALANOD, potwierdzającego najwyższą jakość świadczonych usług. Politykę jakości prowadzimy na wszystkich etapach
realizacji wyrobu: monitorowania jakości procesów technologicznych, kontroli jakości wyrobów finalnych oraz procedur służących ochronie środowiska. Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana instalacja oraz stały monitoring parametrów technologicznych, kontrolowanych
przez nasze laboratorium, gwarantuje naszym klientom najwyższą jakość na każdym etapie procesu.
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Anodising Plant got the authorization of Anodisers Association – Qualanod together with rights to use the Qualanod quality sign. The quality policy is implemented on a few different levels: the quality of technological processes, final products
and the environmental protection procedures. Both the modern anodising installation and fully automated processes guarantee the highest quality on each stage of the process that is permanently controlled by the laboratory.
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POLITYKA PROEKOLOGICZNA
ECOLOGICAL POLITHICS

ECOLOGY
AGREGATY

cogeneration aggregates

układ

Zakład anodowni spełnia obowiązujące normy krajowe i unijne w zakresie ochrony środowiska. Nasza linia produkcyjna wyposażona
została w nowoczesne urządzenia w znaczący sposób ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Zadaniem automatycznej, nowoczesnej oczyszczalni ścieków technologicznych jest przeprowadzanie ich neutralizacji i redukcji zanieczyszczeń. Układ rekuperacji
ciepła zapewnia powtórne wykorzystanie ciepła powstającego podczas procesu technologicznego do ogrzewania wanien technologicznych. Wdrażane są także agregaty kogeneracyjne wytwarzające prąd i ciepło niezbędne w procesach produkcyjnych.

waste treatment station
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ŚCISŁA KONTROLA

KOGENERACYJNE
strict control

HEAT RECUPERATION SYSTEM

rekuperacji

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ROSA Anodising Plant meets all the international environment protection standards. Our production line includes modern
systems which help to reduce any negative impact on the environment. An automatic waste treatment station ensures the
neutralization of technological sewages. The heat recuperation system assures repeated usage of heat created during the process to warm technological baths. We also implement the cogeneration aggregates that produce electricity and heat necessary
in technological processes.

A PARAMETRÓW
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ANODOWNIA • ANODISING PLANT
Zakład Usługowy „Rosa” Sp. z o.o.
ul. Towarowa 13
43-100 Tychy

Sekretariat • Office
tel. +48 32 738 89 61
fax +48 32 780 10 22
email: anodownia@rosa.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży
Sales and Marketing Department
tel. +48 32 738 89 75
fax +48 32 780 10 22
email: marketing.anodownia@rosa.pl

www.anodownia-rosa.pl
www.rosa.pl

