
 

  

 AUTO DESIGN SRL activreaza in domeniul productiei publicitare, principalul nostru obiect de 

activitate fiind PRODUCTIA DE ODORIZANTE PERSONALIZATE (atat pe suport din carton absorbant cat si 

odorizante tip fiola). 

 Odorizantele auto (de masini) sau odorizantele de camera sunt utilizate in incinte pentru a crea 

un ambient placut. Ele sunt un mijloc de promovare eficienta si se pot personaliza cu 1-4 culori Pantone 

pe ambele fete cu grafica identica sau diferita, impregnate cu felurite parfumuri pe suport carton 

absorbant de 1,5 mm. Formele odorizantilor poate lua conturul unui: cerc, patrat, romb, triunghi, 

forme speciale... singura limitare fiind imaginatia si propria viziune... 

                         

 De asemenea in calitate de producatori va putem oferi si odorizante tip fiola care pot fi  si 

acestea personalizate conform solicitarilor dvs. sau pot fi cele cu caracter general. 

 

 Va putem oferi de asemenea si odorizante marci auto cu caracter general care sunt prevazute cu 

blister si pot fi livrate vrac sau pe placi. 



 

 

 Pe langa odorizante auto putem sa va oferim o gama foarte variata de ARTICOLE 

PROMOTIONALE  pe care le putem personaliza in atelierul nostru conform  dorintelor dvs. Articolele 

promotionale sunt importate direct de la furnizori de prestigiu din Europa. Accesand site-urile  

partenerilor nostril europeni  (www.mcollection.ro; www.excursion.info; www.hideagifts.com ; 

www.mtextile.eu   ) puteti descoperi o gama foarte variata de articole promotionale si de business pe 

care vi le putem oferi. 

La cerere oferim servicii de : 

SERIGRAFIE TEXTILA SI PE ALTE SUPORTURI:              

 Imprimarea textila prin serigrafiere pe tricouri, camasi, bluze, geci, veste, salopete de lucru, 

combinezoane, halate si pe orice alte materiale textile disponibile se realizeaza cu ajutorul caruselului 

pentru textile cu care suntem dotati.  Imprimeurile serigrafice au calitatea de a fi deosebit de rezistente 

la lovituri, zgarieturi, intemperii si radiatii solare. 

 

 

 



 

Serigrafia este procedeul prin care se imprimã pe suporti din cele mai diferite materiale, începând cu 

hârtie, ceramicã, materiale plastice si terminând cu textilele sau metalele. Ceea ce se schimba de fiecare 

data, in functie de suportul specific, nu este procesul in sine, ci tipul de cerneala folosita. Regula de baza 

a imprimarii serigrafice este ca materialul suport sa fie neted. Imprimarea se realizeaza in culorile 

PANTONE sau combinatii ale acestora, oferind exclusivitate si impact coloristic spectaculos.  

 

TERMOTRANSFER: 

Termotransferul reprezinta procedeul prin care se transfera diverse elemente grafice ( sigle in 

policromie), de pe pe o folie speciala pe diferite suprafete textile. 

Acest procedeu este folosit pentru personalizarea obiectelor textile si nu numai, in special in cazul 

obiectelor care nu pot fi realizate prin serigrafie, datorita materialului din care sunt confectionate sau a 

complexitatii elementelor grafice care urmeaza sa fie transpuse pe obiect. 



Gama de articole ce pot fi inscriptionate prin transfer termic este foarte variata: orice material textil din 

bumbac sau poliester (tricouri, bluze, sepci, bandane, jachete, sorturi, sacose textile, fanioane, salopete, 

caciuli, umbrele, genti, halate, cravate). 

 

TAMPOGRAFIE: 

Diversitatea aplicatiilor face ca tampografia sa reprezinte o metoda de imprimare avantajoasa, foarte 

economica si versatila pentru multe domenii de activitate ca industria articolelor sportive,  industria 

auto, industria electronica si electrotehnica, industria farmaceutica. 

Personalizarea prin tampografie este un procedeu relativ nou de inscriptionare a obiectelor.  Acest 

procedeu este de obicei  folosit pentru imprimarea pe obiecte de mici dimensiuni, cu suprafete curbe, ce 

nu pot fi personalizate prin serigrafie. 

Inscriptionarile prin tampografie se pot realiza in una sau mai multe culori si pot fi executate pe diverse 

tipuri de suport (material plastic, metal, piele, sticla, lemn, PVC, polistiren, ABS, polimetacrilat, hartie, 

carton - procedeul ramanand acelasi, diferind doar componentele vopselei utilizate) astfel incat putem 

oferi o gama foarte variata de produse. Materialele promotionale se pot procura direct prin intermediul 

nostru sau se pot inscriptiona obiectele pe care le detineti deja. 

Pe scara larga, imprimarea prin tampografie este folosita pentru imprimarea de:  pixuri, brichete, jucarii, 

hartie si carton, ambalaje , agende, carcase telefoane mobile,  aparatura electronica, articole de 

publicitate, cd-uri, dvd-uri , echipament sportiv (rachete de tenis, mingi de golf) etc 



partener

 

SIGNALISTICA DE SEMNALIZARE: 

Realizam atat semne conventionale (de obligativitate, de atentionare, de interzicere, semne PSI, de 

informare, substante periculoase) cat si lucari atipice. Ele sunt executate pe diferite suporturi 

(autocolant PVC, placi din forex de diferite grosimi: 2 mm, 3 mm, 4 mm), pentru realizarea lor utilizandu-

se material special (autocolant reflectorizant, vopsea serigrafica speciala pentru semne reflectorizante). 

 

 

 Pentru o oferta personalizata  adaptata nevoilor dvs. nu ezitati sa ne contactati la nr. noastre de 

telefon: 0334 412077; 0722 465320; pe fax la nr. 0334 412077 sau pe adresa de e-mail: office@auto-

design.ro 

 


