
Márka ígérete
A Roger nem csak egy név.
Ez a márka hatalmas élményt ígér a szakemberek 
és végfelhasználók számára.
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We Innovate your way to LIVE



PROFILO AZIENDALE

INNOVATÍV  ELMÉK  DOLGOZNAK  AZ  ÖN  ÉLETÉNEK
EGYSZERŰSÍTÉSE  ÉRDEKÉBEN

A Háztartási automatizálás terén szerzett több mint 25 
éves tapasztalatának köszönhetően a Roger Technology 
Olaszország egyik vezető vállalatává vált, amely az 
integrált automatizálási rendszerek tevezésére és gyártására 
szakosodott.

Mi alakossági, kereskedelmi és ipari ágazatok számára 
tervezünk, gyártunk és értékesítünk kapuk, garázskapuk 
és közúti akadályok automatizált rendszerét.



Fő küldetésünk a teljes körű megoldások és
termékek kínálata . 
  
A kivalló üzleti modellünk a hazai automatizálás
számára lehetővé teszi a piac széles skálájával
integrált rendszerek tervezését és fejlesztését.

MISSION AZIENDALE

KREATÍV TECHNOLÓGIÁK AZ
ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁÉRT



VISION AZIENDALE

A z integrált  automatizálási  rendszerek  teljes
irányítására  való  összpontosítás

A Roger azon a filozófián alapszik, hogy minden mérnöki,
tervezési és gyártási folyamatot gondosan felügyelni kell,
azzal a fő céllal, hogy megoldásokat kínáljon az alábbi
jellemzőkkel:

‐   Technológiai és innovatív telepítés
‐   A végfelhasználók számára egyszerű és   

kényelmes

‐   Valamennyi piac iránti bizalom, biztonság és minőség 



STRUTTURA AZIENDALE

Egy az igényeidhez közeli és elkötelezettséggel teli vállalati szellem

KÖZPONTI IRODA

‐ Kőzigazgatás
‐ Értékesités és marketing
‐ Mérnőki, kutatás és fejlesztés
‐ Ügyfélszolgálat

Termelési oldal
‐ Termelés
‐-   Ősszeillesztés
‐ Minőség ellenőrzés
‐ Logisztika

A Roger az alaptevékenységeit két fő üzleti területen alakította ki, ahol az alkalmazottak munkája összhangban 
áll a belső üzleti modellel.

A két fő üzleti terület célja az ügyfélközpontú látásmód, ahol minden erőforrást felhasználnak az új megoldások 
folyamatos kutatásáért és fejlesztéséért, annak érdekében, hogy kielégítsék a vevői igényeket.



Kultúra: A vállalatunk igazi öröksége

COMPANY CULTURE

Olaszországban
 gyártva

Zöld termék Technológia és 
innováció

Minőségi anyagok Dizájn 
használhatósága

KREATIV  INNOVÁCIÓ BIZTONSÁG ÉS TECHNOLÓGIA TERMÉKTAPASZTALAT
Figyelem és termék 

iránti 
elkötelezettség

1
soluzione offerta ai nostri clienti.

A Roger nem csak egy vállalat, amely a hazai automatizálás számára piaci megoldásokat kínál, hanem mindenekfelett
egy olyan innovatív és kreatív lélek, amely high-tech megoldásokkal és széles körű tapasztalattal rendelkezik a termelés
és termékfejlesztés területén, annak érdekében, hogy a szerelők, szakmai ügyfelek és végfelhasználók valós igényeit
kielégítse.

Bármilyen megoldást is kínál a Roger az ügyfelek számára, annak minden részletét 100%-os elkötelezettséggel  és nagy gondossággal 
dolgozza ki.
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Teljes vevői
elégedettség
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Marketing

      Ügyfél-
     szolgálat

=

Egy személyzeti osztály egy kiválló üzleti modellben

Az ellátási lánc 100%-ban átfogó és általános integrált kezelése

A vállalat központi filozófiája, egy olyan egységes üzleti modell létrehozása, amelynek középpontjában a vevői
elégedettség áll. A központi üzleti modellnek köszönhetően a Roger egy rendkívül rugalmas és hatékony vállalattá vált,
amelyben a belső üzleti egységek a termelési folyamatban közvetlenül foglalkoztatottak.

Termelési
szektor



Az értékesítés és a termelés elemzésének gyors áttekintése.

Értékesítési és termelési elemzés 2011-2012



A legjobb kapcsolattartási pont a hatékony üzleti csatorna

NAGYKERESKEDŐK

FORGALMAZÓK

GYÁRTÓK

RENDSZERGAZDÁK

CSAPAT

TELEPíTŐK

VÉGSŐ FOGYASZTÓ

BEVÁSÁRLÓKŐZPONT

Köszönhetően  a szakmai hálózatnak, ahol az elkötelezett szakmai partnerek és telepítők  minden nap szakszerű termékeket és    
megoldásokat kínálnak, már világszerte exportálnak hazai automatizálási megoldásokat.
A Roger Technology napról napra új helyeket és piacokat hódít meg a világon, köszönhetően a győztes megoldásoknak, amelyek a

professzionális fogyasztók és végfelhasználók valós igényeit elégítik ki.



Az innovatív ötletek révén fejlesztjük az üzletágakat

LAKOSSÁGI         IPARI KERESKEDELMI

‐‐ Tolókaluk‐ Redőnyök
‐ Földalatti
‐ Szekcionált
‐ Egyensúlyozó
‐ Létesítmény megoldások

‐ Tolókaluk‐ Redőnyök
‐ Földalatti
‐ Szekcionált
‐ ‐

‐ Ipari kapualjak
‐ Ipari korlátok

‐ Ipari kapuk
-    Ipari alkalmazások

‐ Tolókapuk
‐ Redőnyök
‐ Automatikusan nyílló ajtók
‐ Akadályok

SPECIÁLIS AUTOMATIZÁLÁS

‐ Ipari alkalmazások
‐ Lakossági alkalmazások
‐ R&D

Lakossági, kereskedelmi és ipari szektorok számára tervezünk, gyártunk és értékesítünk kapuk és garázskapuk automatizált
rendszerét.
Az ipari alkalmazásokban szerzett mélyreható tapasztalatoknak köszönhetően, képesek vagyunk különböző automatizálások
széles skáláját kínálni.

- Tolókapuk
- Redőnyök
- Földalatti
- Szekcionált
- Egyensúlyozó
- Létesitmény megoldások



Termékkínálatunk a telepítők a szakemberek és a végfelhasználók számára

Tolókapuk

Szárnyaskapuk

Csuklókaros és föld alatti motorok

Szekcionált és garázskapuk

E30 M30 H30 R30 G30

R20 G20 H20 M20

R23 H23 R21 Föld alatti

H40 R40 M40 G40 R41 Billenő

Minden sorozat kapható különböző változatokban,:különböző tápegységek, hálózati, vezérlő egységek, mágneses kódolók, mechanikai, mechanikus ütközők

H21 Föld alatti



Fotocellák

Távirányítók

Tartozékok és biztonság

Ellenőrző egységek és rádió vevő

SERIE R90 SERIE G90 SERIE M90 SERIE CFT

SERIE R80 SERIE H80 SERIE M80 SERIE E80

Biztonság R85

SERIE H70/200AC SERIE H93 SERIE R93

Termékskálák a telepítők, a szakemberek és a végső felhasználók számára

Villogók és antennák R91/R92

SERIE H70/103AC



Technológiai esemény:A Roger BRUSCHLESS fejlett technológiai úttörése

Csak egy igaz élmény teremthet egy új lehetőséget arra, hogy egy friss 
műszaki és technológiai újítással megvalósítsuk az Ön szükségleteit.

Elektromos motor technológiája
- Gyors átfutási idő
- Állandó nyomaték
- Szinkron fordulatszám

‐ Magas hatékonyság és energia megtakarítás
- Ellenséges munkakörnyezet

Több erő és vezérlő elektronika
 ‐ Művelet kisfeszültsögben (24VCC)

‐     Generátorral és inventorral is működik
-    Napelemmel is működik

‐ 1 motor 3 kódoló

‐ Érzékelő technológia
-    Azonnali visszaírás

Erős és pontos mechanika

-    Nagy szilárdságú fémes anyagok
‐ Mechanikus megmunkálás
‐ Gördülő csapágyak
‐ Magas kivitel
‐ Kiváló minőségű kenőanyagok
‐ Szerelés és telepítés



A képzés és a tapasztalat: Eddigi legjobb piaci párbeszéd

ÜZLETI PARTNER - KÉPZÉSI KÖZPONT

Szeretjük és fejlesztjük a kommunikációt a vállalatunk és az ügyfeleink
között, mivel meggyőződésünk, hogy csak a piacra való odafigyelés révén
vagyunk képesek létrehozni olyan megoldásokat, amelyek kielégítik az Ön
igényeit.

A mi vállalatunk nem csak háztartási automatizációs megoldásokra
szakosodott, hanem számunkra a munka mindenekelőtt a termék teljes
körű ismeretét jelenti, annak érdekében, hogy a végső felhasználó 
számára a megfelelő megoldást és a termék minél hatékonyabb
használatát biztosítsuk.

Rendelkezésére álló kultúránk:  

‐   Üzleti partner program

‐   Első szintű ügyfélszolgálat
‐   Műszaki és kereskedelmi képzések
‐   Jutalom program
-   CO-Marketing tevékenysége a márka csatornán



COME METTERVI IN CONTATTO CON LA NOSTRA CULTURA AZIENDALE

ROGER TECHNOLOGY

Via S. Botticelli, 8 – 31021, Bonisiolo di Mogliano 
Veneto (TV) – ITALIA P. IVA 01612340263
Tel. +39 041 5937023 Fax +39 041 5937024
info@rogertechnology.it

Direzione Generale e Vendite
Sig. Roberto Dal Bianco
sales@rogertechnology.it

Marketing e Vendite
Dott. Valerio Canovaro 
commerciale@rogertechnology.it

Amministrazione
Marina Zanetti
amministrazione@rogertechnology.it

Acquisti
Davide Bassich
acquisti@rogertechnology.it

Uff. Tecnico 
Barbon Giuliano 
meccanica@rogertechnology.it

Engineering – R&D
Ing. Dino Cinti
laboratorio@rogertechnology.it
Ing. Francesco Zavattiero
elettronica@rogertechnology.it

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM

ROGER NEL MONDO



INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK ÉS
MEGOLDÁSOK, AMELYEK BARÁTSÁGOSSÁ

TESZIK AZ ÉLETÜNKET

Viszontlátásra!

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM


