MAQUINÀRIA
FLEIXADORES · PRECINTADORES · ENFARFADORES
SOLDADORES · PORTA-ROTLLES · DISPENSADORES · RIPACK
GRAPADORES · FORN RETRÀCTIL · PROTECTORS
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Grapadores

Dispensadora d’etiquetes

Enfarfadores

Enfardadora Ecospir EV
Enfardadora semiautomàtica

Robot
Leonardo
Diferents
models
màquines al
showroom

Enfarfadora Ecospir A/ID
Una màquina “de pes” per totes
les aplicacions.

Hercules
Utilitzant Hercules, evita problemes
d’esquena pels teus operaris.

Enfardadora Ecospir FA
La justa elecció quan els palets
son molt numerosos.

Soldadores

Ripack 2000

Màquines de Campana
DIBIPACK 4255 EV
L’evolució de les
retractiladores

DIBIPACK 2742 EV
La màquina treballa amb PVC,
ﬁlm polioleﬁnics termoselladors
a calor i eventualment termoretràctils.

ESPERT 5040 EV
Confeccionadores termoretràctils
semiautomàtiques compact

Consulti al seu comercial per les
característiques tècniques de les màquines!
Disposem de showroom

Fleixadores Semiautomàtiques

Fleixadora IQ400

Fleixadora AQ7

Fleixadora D53 HE2

Fleixadores Manuals
Fleixadora Zapack
Fleixadora Semiautomàtica

Fleixadora OR-T 260
Fleixadora automàtica,
semiautomàtica i manual.

Porta-rotlles paper i bombolla
Fleixadora OR-H 47
Fàcil d’utilitzar, una de les més lleugeres,
rápida i còmoda amb ﬂeix d’acer.

Precintadores

Fleixadores Semiautomàtiques
PACK TIGER
Màquina de lloguer o dipòsit
per la compra de producte.

FIL AIR ROCKET
Màquina de lloguer o dipòsit
per la compra de producte
1 rotlle de ﬁl air és equivalent a
15 sacs de material de farcit.
Material 100% reciclable.

INSTAPACK
Màquina de “relleno” per protegir
els seus enviaments.

DIBI TS TERMOSELLADORA
Solució ideal per la gastronomia,
supermercats, productes
artesanals...

Embalatges Girona és una empresa dedicada

Embalatges Girona es una empresa dedicada

d’embalatge. La nostra empresa es caracteritza

les de embalaje. Nuestra empresa se caracteri-

a la venda i distribució de màquines i materials

per la seva rapidesa en el servei, uns productes

de qualitat i uns preus molt competitius. Oferim
també, un servei tècnic i un “show room” a la

seva disposició per posar a prova les màquines.
Tot això i una experiència en el sector de més

a la venta y distribución de máquinas y materiaza por su rapidez en el servicio, sus productos
de calidad y unos precios muy competitivos.

ofrecemos también, un servicio técnico y un
“show room” a su disposición para poner a
prueba las máquinas.

fan d’Embalatges Girona una

Todo esto y una experiencia de más de 30 años

consolidades i sempre a la recerca de nous

empresa con una estructura e ideas muy

de 30 anys,

empresa amb una estructura i idees molt
productes. Amb un tracte professional, i personalitzat amb cadascun dels nostres clients.

en el sector, hacen de Embalatges Girona una
consolidadas y siempre a la búsqueda de

nuevos productos. Con un trato profesional, y

personalizado con cada uno de nuestros
clientes.

Nou

Catàleg de
Consumibles!
Pregunta al
teu comercial!

Tels. 972 478 616 / 972 478 617
Fax 972 478 614
info@embalatgesgirona.com
www.embalatgesgirona.com

Distribuïdor / Distribuidor:

Oficines i magatzem
Av. Mas Pins, 164 Nau 5
Pol. Ind. Polingesa
Riudellots de la Selva
17457 (Girona)

