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PREZENTARE GENERALĂ

Cu o bogată experiență în afaceri, Roxer Grup SA, în calitate de 
Premium Partner Xerox, are o prezență de peste 20 de ani pe piața de 
profil din Nord-Vest-ul țării (județele Cluj, Bihor, Bistrița Năsăud, Sălaj, 
Maramureș și Satu Mare).

Prin cele trei departamente ale sale, Vânzări de echipamente marca 
XEROX®, Service în perioada de garanţie şi post-garanţie şi Copy 
Center-ul Colorama, Roxer reprezintă partenerul ideal pentru tot ceea 
ce înseamnă managementul şi optimizarea fluxurilor de documente 
în cadrul unei instituţii şi, respectiv servicii complete de tipar digital, 
producţie de materiale publicitare şi tipărituri prin Colorama.

Diviziile Vânzări și Service echipamente marca XEROX® au fost 
înființate în anul 1994, iar datorită profesionalismului care le 
caracterizează, au facut ca entitatea noastră să devină în scurt timp 
unul din cei mai reprezentativi parteneri ai Xerox România din 
Transilvania. 

Cu suportul echipei de specialiști ai Diviziei de Vânzări echipamente 
marca XEROX®, suntem la dispoziția dumneavoastră în alegerea celei 
mai bune soluții pentru afacerea pe care o conduceți, din punctul de 
vedere al tehnologiei de procesare a documentelor şi adaptarea sa 
la condiţiile specifice activităţii dumneavoastră. Vă stam la dispoziție 
pentru vânzarea și închirierea echipamentelor de tipar digital marca 
XEROX®, vânzare consumabile Xerox și non-Xerox.

Divizia Service Echipamente marca XEROX® a companiei noastre este 
formată din personal tehnic specializat, înalt calificat prin participarea 
constantă la cursuri organizate de către Xerox, atât în țară, căt și în 
străinătate. Astfel, suntem în măsură să asigurăm în permanență 
buna funcționare a echipamentelor Xerox în perioada de garanție și 
post garanție.

2014 Best XPPS Partner Award

2014 Service Excellence Award

Doru Abrudan
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Serviciile oferite de Divizia Service includ: 

· Instalare echipamente şi instruirea utilizatorilor de echipamente 
Xerox®, gratuit sau contra cost, în funcție de tipul de echipament, 
indiferent de locul de unde au fost achiziţionate* (Roxer Grup, 
magazine cash&carry, alte metode sau locații).

· Vânzare consumabile XEROX® şi piese de schimb (dacă durata 
intervenţiei este mai mare de 24 ore, vă punem la dispoziţie 
echipament din dotarea proprie pentru echipamentele achiziţionate 
prin departamentul de vânzări al societăţii).** Punem la dispoziția 
clienților tipuri de contracte dee service personalizate în funcție de 
nevoi - per intervenție sau full service.

· Închirieri de echipamente şi asistenţă tehnică pentru perioade 
definite de timp (cu ocazia diverselor congrese, simpozioane sau alte 
ocazii). 

Copy Centre Colorama este Divizia de Producție Tipar Digital a 
Roxer Grup. Această divizie a fost înființată în anul 1999 iar la data 
respectivă era primul centru de management total al documentelor 
din Transilvania.

Cu o prezență în piața locală  de  peste15 ani, Colorama oferă clienţilor 
săi servicii de tipar digital la înalte standarde de calitate, în orice 
tiraje şi în cele mai scurte termene de execuţie. Datorită experienţei 
acumulate şi a tehnologiei de vârf utilizate, marca XEROX®, Colorama 
execută o gamă largă de produse tipărite, cu finisajele specifice.

Urmărim eficientizarea costurilor, suport tehnic profesional și 
asistență în alegerea consumabilelor care au cel mai bun randament. 

Roxer Grup SA înseamnă doar tehnologie XEROX®.
Doru Abrudan - Președinte Consiliu de Administrație

* instalarea pentru echipamentele din gama OPB nu este inclusă
** în funcție de termenii de livrare agreați și clauzele din contract
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OFERTA ACTUALĂ

Fie ca aveți nevoie de echipamente de print sau multifuncționale 
capabile să execute diverse operațiuni (printare, copiere, scanare), 
echipamente de producție tipar digital alb/negru și color sau 
echipamente de producție de format mare, noi vă oferim soluții 
adecvate care cuprind o gamă largă de opțiuni.

Vânzare echipamente alb-negru și color pentru birouri mici, 
medii, mari. Acreditare Xerox Premium Partner.

1. Imprimante și echipamente multifuncționale alb-negru și color 
format A4 - destinate utilizării personale și birourilor mici: 

Alb-Negru: Xerox Phaser 3020, Xerox Phaser 3052, Xerox Phaser 
3260, Xerox WorkCentre 3025, Xerox WorkCentre 3215, Xerox 
WorkCentre 3225.

Caracteristici (selecție): Conectivitate wireless integrată, Wi-Fi Direct, 
Soluții de imprimare mobilă: Apple AirPrint, Xerox PrintBack, Scanare 
color către e-mail.   

Color: Xerox Phaser 6020, Xerox Phaser 6022, Xerox WorkCentre 
6025, Xerox WorkCentre 6027

Caracteristici (selecție): Sistem de imprimare avansat Hi-Q LED și Toner 
Xerox® EA-Eco, Simulări de culoare calibrate PANTONE, Conectivitate 
wireless integrate Wi-Fi Direct, Soluții de imprimare mobilă: Apple® 
AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print.

2. Echipamente multifuncționale alb-negru și color format A3 – 
destinate birourilor medii și mari:

Alb-Negru: Xerox WorkCentre 5325/5330/5335, Xerox WorkCentre 
5945/5955, Xerox WorkCentre 5865/5875/5890

Caracteristici (selecție): Viteze de  imprimare de până la 90 ppm, 
Volume lunare de imprimare recomandate între 15,000 și 100,000 
pagini, procesor 1GB, memorie până la 2GB, HDD 250GB, alimentare 

Xerox WorkCentre 3225

Xerox WorkCentre 6027
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automată documente originale 200 coli, alimentare automată hârtie 
(2/4 tăvi standard + opțional tăvi suplimentare – până la 8,600 pagini), 
soluții automate de finisare.

Color: Xerox WorkCentre 7220/7225, Xerox WorkCentre 
7830/7835/7845/7855, Xerox WorkCentre 7970

Caracteristici (selecție): Viteze de imprimare de până la 70 ppm, 
volume lunare de imprimare recomandate între 10,000 și 50,000 
pagini, rezoluție imprimare de până la 1200x2400 dpi, procesor 
1GB, memorie 3GB, HDD 160GB, alimentare automată documente 
originale 130 coli, alimentare automată hârtie (2/4 tăvi standard + 
optional tăvi suplimentare – până la 5,040 pagini), soluți automate 
de finisare.
    
Xerox ColorQube 9302/9303 – imprimare color la preț de alb-
negru

Caracteristici (selecție): Tehnologie Solid-Ink (cerneală solidă), viteze 
de imprimare de până la 85ppm, volume lunare de imprimare 
recomandate între 10,000 și 50,000 pagini, rezoluție imprimare și 
copiere 600x600 dpi, procesor 1.5 GB, memorie 2GB, HDD 160GB, 
alimentare automată documente originale 100 coli, alimentare 
automată hârtie (3 tăvi standard + optional tăvi suplimentare – până 
la 7,200 pagini), soluții automate de finisare.

Xerox WorkCentre 7970

Xerox ColorQube 9302/9303
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Vânzare echipamente de tipar digital alb-negru și color. 
Tipografii digitale. Acreditare Xerox Premium Partner.

Alb-Negru: Xerox D95/D110/D125/D136, Xerox Nuvera 120/144/ 
157/200/288/314

Caracteristici (selecție): viteze de imprimare de până la 314ppm 
(157ppm duplex), rezoluție de imprimare de până la 2400x2400 dpi, 
volume lunare recomandate de până la 500,000 pagini, alimentare 
automată cu hârtie la o capacitate totală de până la 17,400 coli, soluții 
automate de finisare/tăiere/creare de broșuri și cărți.

Color: Xerox C60/C70, Versant 80/Versant 2100, Xerox 800/1000, 
Xerox iGen 150

Caracteristici (selecție): viteze de imprimare de până la 150ppm (până 
la 8,250 coli A4 /oră), rezoluție de imprimare de până la 2400x2400 
dpi, calibrare automată a echipamentelor, greutatea hârtie de până 
la 350 gr/mp, dimensiunea maximă hârtie 364x660 mm.

Xerox Nuvera 314

Xerox iGen 150
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Vânzare  echipamente multifuncționale de format mare  - A0
 Acreditare Xerox Premium Partner.

Xerox 6705 - echipamente multifuncționale de format mare A0

Caracteristici (selecție): multifuncțional (copiator/printer/scanner) 
format mare A0,  laser alb-negru, scanare color pana la 67.6 mm/sec, 
scanare mono până la 203.2 mm/sec, viteză de copiere/imprimare 
3 coli A0/min, 5 coli A1/min, alimentare automată 2 role hârtie A3/
A0, alimentare manuală coli tăiate A3/A0, tăiere automată a colilor 
copiate/imprimate, greutate hârtie copiere 60 – 112 gr/mp greutate 
hârtie  documente originale până la 5 mm, memorie 1GB.

Xerox 7742 – scanner alb-negru si color de format mare A0

Caracteristici (selecție): scanner alb-negru și color de format mare 
A0, viteză de scanare mono 330 mm/sec, viteză de scanare color 152 
mm/sec, rezoluție scanare până la 1200 dpi, lățime de scanare 1067 
mm, lungime de scanare  până la 10 m, lățime documente alimentate 
până la 1117 mm, grosime documente scanate până la 2 mm

Xerox 6705

Xerox 7742
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Servicii de management al documentelor Xerox Partner Print 
Services. Acreditare Xerox Authorised Partner.

Roxer Grup SA prin noua acreditare obtinuță - Xerox Partner Print 
Services - vă pune la dispoziție un sistem de administrare a imprimării 
documentelor, prin reducerea costurilor și accelerarea proceselor 
de print. Acest sistem functionează în câțiva pași simpli: reducerea 
costurilor, sustenabilitate ecologica și fiscală, imprimare de la 
dispozitive mobile, securitate, control și conformitate, automatizarea 
proceselor ce implică utilizarea hârtiei. 

Mai multe detalii se pot vedea vizionând clipul următor: 
http://www.xerox.com/about-xerox/videos/mps_makes_it_simpler_
video/enus.html

Aflați și dumneavoastră cum v-ar putea ajuta un asemenea proces, 
contactând unul din reprezentanții Roxer Grup SA.

clipul poate fi vizualizat pe 
dispozitiv mobil scanând 

acest QR Code
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Servicii de întreținere echipamente Xerox în garanție și 
postgaranție. Acreditare Xerox Service Authorised Provider.

Departamentul de Service al Roxer Grup este constituit din ingineri 
specialiști, cu o bogată experiență în întreținerea și remedierea 
problemelor de hard și soft ale diverselor tipuri de echipamente 
Xerox. Numeroasele specializări obținute individual sau în echipă, 
în urma cursurilor de instruire din țară sau străinătate, certifică 
competența inginerilor noștri. 

Flota de autovehicule din dotarea Roxer Grup garantează acoperirea 
rapidă a zonelor adiacente sediilor din Cluj-Napoca și Oradea, 
intervențiile se efectuază zilnic în județele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Sălaj, Maramureş, Satu Mare.

Îmbunătățirea constantă a compențelor inginerilor noștri este o preocupare importantă a Roxer Grup
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Vânzare consumabile XEROX® și non-Xerox. Acreditare Xerox 
Authorised Partner.

Roxer Grup SA vinde consumabile originale Xerox - toner și piese de 
schimb, cu livrare în toată țara, prin rețeaua proprie sau prin curierat 
rapid. 

Din 1 august 2014 livrăm comercializăm consumabile pentru orice alt 
tip de echipament - toner și alte consumabile. 

Prețurile practicate sunt la nivel de distribuitor. Oferim consultanță și 
asistență de specialitate. 

Oferta completă se poate solicita la adresa office@roxer.ro
www.roxergrup.ro
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