An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Tel: +49 (0) 4102 –70733
info@rotocontrol.com

www.rotocontrol.com

FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact:
Heather Roth
Marketing Communications Manager
ROTOCONTROL GmbH
Telephone: +49 (0) 4102-70733-0
Fax: ++49 (0) 4102-70733-19
Email: pr@rotocontrol.com
www.rotocontrol.com

Firma ROTOCONTROL ustanovuje společnost Pservis ZIKA svým obchodním zástupcem v České
republice a na Slovensku
P-servis se sídlem v Praze nyní zastupuje špičkové dokončovací stroje firmy ROTOCONTROL

Ahrensburg, Německo (December 15, 2010) – Ralph Beier, manažer mezinárodního prodeje firmy
ROTOCONTROL, dnes oznámil ustanovení dalšího obchodního zástupce, a to společnosti Pservis ZIKA, která nyní zastupuje špičkové inspekční, řezací, převíjecí a vysekávací dokončovací
stroje společnosti ROTOCONTROL v České republice a na Slovensku.
"P-servis ZIKA má silný tým obchodních konzultantů a techniků, který je schopen poskytovat
kompletní servis zákazníkům používajícím dokončovací stroje a další polygrafické produkty v
České republice a na Slovensku," říká Ralph Beier. "Těšíme se, že budeme v těchto zemích
rozvíjet značkou ROTOCONTROL."
Václav Samsa, výkonný ředitel společnosti P-servis ZIKA poznamenal: "Zastupujeme širokou škálu
renomovaných polygrafických technologií v odvětví etiket. Řada produktů firmy ROTOCONTROL
doplňuje naši stávající nabídku v oblasti konvertorů a naše kvalifikace v oboru technického servisu
je v přirozeném souladu s technologií dokončovacích strojů."
V minulém měsíci navštívili zástupci společností ROTOCONTROL a P-servis ZIKA firmy
pouzívající ruzné konvertory na celém území ČR s cílem informovat je o dokončovacích strojích
ROTOCONTROL a jejich schopnostech, které lze upravit dle pozadavku konkrétních uzivatelu..
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O společnosti P-servis ZIKA
P-servis ZIKA se sídlem v Praze poskytuje konzultace v oblasti prodeje, asistenci s instalací a
technický servis strojů a dalších souvisejících produktů v polygrafickém průmyslu. Zastupujeme
široké spektrum značek působících v oboru, k nimž patří Nuova GIDUE, ROTOCONTROL, IKSKlingelnberg, Technotrans, Perfecta, Trelleborg, Titan, Unisensor a zajišťujeme servis jejich
výrobků, servis zajišťuje též pro stroje Nilpeter, KDO a Koenig&Bauer.
Kontakt:
Ph.: +420 272 700 082
prodej@p-servis.cz
www.p-servis.cz
O společnosti ROTOCONTROL
ROTOCONTROL navrhuje a vyrábí špičkové inspekční, řezací, převíjecí a vysekávací dokončovací
stroje pro úzké průmyslové odvětví polygrafických materiálů. ROTOCONTROL působí v
celosvětovém měřítku a nabízí stroje od menších, základních převíječů po náročné modely s
velkým množstvím funkcí a možností. Všechny využívají technologii S-Drive Servo umožňující
maximální kontrolu polygrafického materiálu i v případě nejjemnějších filmů a fólií. Společnost
ROTOCONTROL se sídlem v německém Ahrensburgu (Hamburg) udržuje nejvyšší úroveň kvality
výrobků díky snadnosti použití, dokonalé regulaci a flexibilitě. ROTOCONTROL je všeobecně
preferovaným partnerem v oblasti dokončování etiketových výrobků.
Bez regulace neznamená rychlost nic.
Chcete-li v budoucnu dostávat aktualizované informace o společnosti ROTOCONTROL a jejích
výrobcích, navštivte webové stránky společnosti na www.rotocontrol.com a přihlaste se do mailing
listu.
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