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HISTÓRIA 

Dvaja veľkí priatelia a odborníci na keramické stroje, Pedro a Antonio Piquer Llop, sa rozhodli v 
roku 1977 založiť vlastnú firmu. Vedia, že pre dokonalý keramickom priemysle majú hlavu plnú 
nápadov. Takže Rocersa začala svoju púť v Villareal s malými, ale rezanie-hrana zariadenia. V 
žiadnom momente je pred trendov s výrobou veľkoformátových dlaždíc, a udáva trend v 
dekoratívne nátery pre nasledujúce roky. Spoločnosť sa postupne zväčšuje a relevantnosť svojich 
výrobkov. Rocersa okamžite prispôsobí jednotnej spaľovanie a pokračuje v inováciách s veľkými 
formátmi. 1989 je súčasťou prvého centra v Európe, na premenu roztriešteného hliny zeme. Jedná 
sa o prvý keramické sektor pracuje s kombinovanou výrobou a využitie calor.En kúpil 1992 nových 
elektrární a rozšíriť výrobu v Nules, a inštalované nové pece na výrobu keramické podlahy. Po tejto 
línii expanzie, v roku 1998 získala Alcor závod. V záujme zvýšenia produktivity a kvality výrobkov, 
en2.008 zlúčiť všetky výrobné centrá v Alcor, ako túto továreň do jedného z najmodernejších 
keramických tovární a vyškolených svet. V súčasnej dobe sú Rocersa stále držané v keramickej 
tvorby. Dnes skupina Rocersa pohybuje medzi prvých národných šampiónov keramických, a 
zaujíma jedno z najvýznamnejších miest v celom svete vývozu. Na stole sú plány na revolúciu v 
keramickom priemysle 35 rokov. Všetky tieto iniciatívy, tieto nápady, tieto snahy boli vyrobené 
Rocersa zakladatelia bola ocenená ako podnikateľky často najaktívnejší a najúspešnejší v 
keramickom priemysle. 

Celá história firmy sa vyznačuje priamym vedením na svojich zákazníkov. Srdečný, priama a 
úprimná medzi Rocersa a ich zákazníkov je základná hodnota, ktorá spôsobila, že sme sa 
pokračovať s rovnakou energiou tak dlho. A dnes, v ktorých skupina pôsobí Rocersa v globálnom 
prostredí, a keď na to príde, komplexné. Na prekonanie týchto problémov, nuestrotrabajo spoliehať 
na inovácie, technológie, kvality výrobkov, rešpekt k životnému prostrediu, a sostenibilidad.Esto 
nie je možné, ak všetky oblasti podnikania a všetky skupiny zamestnancov nie je poukázaná na 
rovnakom princípe : ľudia. 

V Rocersa každodennom vzhľadu perfektnú robiť kvalitný produkt, ktorý uspokojí aj tých 
najnáročnejších vkus a potreby našich zákazníkov, a riadne distribúcie pre produkt prísť v 
perfektnom stave. Skupina v súčasnosti vyrába Rocersa má výrobnú kapacitu okolo keramického 
11.500.000m2 rok viac ako 100 krajinách po celom svete. To predpokladá priemernú produkciu 
35.000 m2 za deň, s úrovňou dizajnu a kvality medzinárodne uznávané. Ale aj naďalej zaobchádzať 
zákazníkom s rovnakou istotou ako prvý deň. A to je skutočný úspech našej práce. 

Rocersa sa zaoberá jeho novej webovej stránky. To je úplne nový väčší prúd a dynamický, s 
výraznou vizuálnou vplyv. Obsahujúce jasné a ľahko dostupné informácie nám dáva okamžitý 
Rocersa: novinky, produkty, videá na stiahnutie, atď, a v rôznych jazykoch:. Španielčina, 
francúzština, angličtina, nemčina, ruština a arabčina. To je tiež prístupný z webových prehliadačov 
a rôznych médií, a to ako tradičné a PC, ako zo súčasných tabliet alebo smartphone. 
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